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سود هنگفت غول های چینی از افزایش قیمت نفت

ناشــران  بــرای  کاغــذ  گرانــی  از  ناشــی  هزینــه 
بســیار ســنگین شــده  اســت. برخی از آنها ناچار 
شــدند تعــداد صفحات نشــریات خــود را کاهش 
دهنــد و برخــی دیگر قیمتهــا را افزایش داده اند. 
مطبوعــات بــه طور اعم در انتظار کمکهای دولت 

هستند. 
قیمــت  افزایــش  بــا  اســت  یکســال  حــدود 
کاغــذ ایــن کاال بــه طالی ســفید تبدیل شــده. بنا 
بــه گفتــه مقامــات اتحادیه مطبوعات در فرانســه 

از تابســتان۲۰۲۱ )۱۴۰۰( خــرده ناشــران در پــی افزایــش قیمــت 
کاغذ به تدریج نگران تهیه ماده اولیه کار خود شــدند. از ابتدای 
ســال ۲۰۲۲ )دی۱۴۰۰( در پی اعتصاب۱۱۲ روزه کارکنان شــرکت 
»یــو پــی اِم« بزرگتریــن تولیدکننــده کاغــذ درجهــان در فنالنــد؛ 
حتــی یــک بســته کاغذ هم از کارخانه هــای آن بیرون نیامد. این 
امر مشــکالت عدیده ای برای ناشــران در فرانســه به وجود آورد. 

ناشران نگران این وضعیت هستند.
ظــرف یکســال قیمــت کاغــذ در هر تُن دو برابر شــده؛ برای 
مقابلــه بــا این وضعیت؛ ناشــران تالش می کنند صدمات ناشــی 
از آن را کاهش دهند. ذخیره انبارهای برخی ناشران این امکان 
را بــرای آنهــا فراهــم کرده تا مبادرت به افزایش قیمت یا کاهش 
تعــداد صفحــات خــود نکننــد. امــا برخــی دیگر کــه از ایــن ذخایر 
محــروم هســتند چــاره ای جــز یکــی از دو راه حــل بــرای مقابله با 
گرانی کاغذ نداشته اند. برخی دیگر دراین چارچوب ناچار شدند 

ضمائم روزنامه های خود را حذف کنند. مهمترین 
دغدغــه ناشــران درحــال حاضــر کاســته شــدن از 

کیفیت کارشان به دلیل گرانی کاغذ است.
کاهــش تعــداد صفحــات، کاهــش تیــراژ و 
حذف بســیاری از نشــریاتی که احیانا غیرضروری 
تشــخیص داده شــده اند همگــی بــه دلیــل گرانی 
کاغــذ در ایــن مدت رخ داده اســت. در بخش های 
مــاورای بحار فرانســه اغلب مطبوعــات دیجیتالی 
شــده اند. در کالــه دونیــای نــو و در هائیتــی دیگر 

نسخه کاغذی از مطبوعات چاپ نمی شوند.
افزایــش قیمــت کاغــذ هزینــه اضافــی تــا ۱۰۰ میلیــون یورو 
در ســال بــر مطبوعــات در فرانســه تحمیــل مــی کنــد؛ امــا آنهــا 
نمی تواننــد چــاپ کاغــذی را متوقــف کننــد چــرا که توزیــع روزانه 
انــدرکاران  دســت  درآمــد  درصــد   ۸۰ کاغــذی  روزنامــه  ســه تُن 
مطبوعــات را تشــکیل می دهــد. مطبوعــات فرانســه در انتظــار 
کمکهــای دولتــی در دو بخــش تعویــق پرداختهــای مستقیمشــان 
در  زیســت محیطی  تبلیغــات  درصــدی   ۳۰ ســهم  افزایــش  و 
نشریاتشــان به ســر می برنــد. مطبوعــات مختلــف در پــی کاهش 
چــاپ  و کاهــش میــزان مطبوعــات فــروش نرفتــه خود هســتند. 
بسیاری از آنها به دیجیتالی کردن محتویات خود می اندیشند و 
در تالشــند بخشــهای تبلیغاتی خود را برای کسب درآمد بیشتر؛ 

برخط کنند.
منبع: روزنامه الکروا

نیاز به حفظ منابع در سراســر اروپا ضروری تر 
کســب وکارها  دلیــل  همیــن  بــه  و  می شــود 
گام هایــی بــرای صرفه جویــی در مصــرف انــرژی 

برمی دارند.
روزنامه آلمانی Bild روز شنبه گزارش داد 
که فروشگاه های بزرگ و مراکز خرید در سراسر 
آلمــان در جدیدترین اقدام برای صرفه جویی در 
مصرف انرژی، پله های برقی را خاموش کرده یا 

استفاده از آنها را محدود کرده اند.
پلــه برقی ها در چندین فروشــگاه زنجیــره ای الکترونیک 
 Karstadt و در غول های فروشگاه بزرگ مانند Saturn آلمانی
 ،ECE از کار افتــاده انــد. در مراکــز خریــد Galeria Kaufhof و
صبــح هــا و عصرهــا دســتگاه هــا خامــوش مــی شــوند. طبــق 
گــزارش هــا، غــول مبلمــان IKEA در حــال بررســی یــک اقــدام 

مشابه است.
رئیس گروه فروش Galeria-Kaufhof به رسانه ها گفت: 
"مــا شــروع بــه صرفه جویــی در انرژی در روشــنایی و پله برقی 
کردیم. ما این کار را تا حد امکان انجام می دهیم و ســعی می 

کنیم مشــتریان خود را تحت تأثیر قرار ندهیم."
در ۲5 آگوست )۳ شهریور(، برلین مجموعه ای از گام ها 
را بــا هــدف کاهش مصرف گاز طبیعی در طول فصل گرمایش 
آتی فاش کرد. این اقدامات شــامل کاهش دمای گرمایش در 

ادارات و ســاختمان هــای عمومــی، به اســتثنای 
نهادهای اجتماعی مانند بیمارستان ها از ۲۰ به 

۱9 درجه سانتیگراد است. 
همچنین تبلیغات در فضای باز و روشنایی 
ویترین ها و بناهای تاریخی از ســاعت ۱۰ شــب 
تا 6 صبح به وقت محلی خاموش اســت. عالوه 
خواســته  هــا  فروشــگاه  صاحبــان  از  ایــن،  بــر 
می شــود کــه بــرای حفظ گرما از باز نگه داشــتن 
درهای خود برای مدت طوالنی خودداری کنند. 
آلمــان با مشــکالت تامیــن گاز طبیعــی از طریق خط لوله 
گاز نــورد اســتریم ۱ دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد. از اواســط 
ژوئــن )تیــر(، این مســیر کلیدی تنها بــا ۴۰ درصد ظرفیت مورد 
اســتفاده قرار گرفته اســت و حدود 67 میلیون متر مکعب در 

روز تامین می شود. 
ایــن کاهــش به دلیــل تاخیر در بازگشــت توربین های گاز 
پس از تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده در کانادا، ناشی از 
تحریم های اتاوا علیه روسیه است. در ماه ژوئیه )تیر(، عرضه 
گاز روســیه از طریــق ایــن خــط لولــه بــه ۲۰ درصــد از حداکثــر 
ســطح خود کاهش یافت، زیرا توربین های باقی مانده نیاز به 
تعمیــر اساســی دارند و این در حالیســت که یــک واحد کلیدی 

در آلمان گیر افتاده است.
منبع: راشاتودی

قرنطینه های کووید، بحران بازار امالک و افول اقتصاد داخلی 
مانع نشــد که غولهای نفتی چین، ســود هنگفتی در نیمه اول 

سال میالدی جاری کسب کنند.
ایســنا، شــرکت های پتروچاینــا، ســینوپک و  گــزارش  بــه 
CNOOC Ltd هــر کــدام اعــالم کردند: ســود تاریخــی در فاصله 
ژانویــه تــا ژوئن کســب کردند. در واقع، افزایــش قیمت نفت و 
گازی که این شــرکت ها تولیــد کردند، هزینه های باالتر واردات 

و مصرف ضعیف سوخت را جبران کرد.
ایــن شــرکت ها انتظــار دارند بهبود وضعیــت اقتصادی، به 
عملکــرد مالــی آنهــا در ادامه ســال، کمــک کنــد. دای هولیانگ، 
رئیــس هیــات مدیــره پتروچاینا در این باره گفت: بســته تدابیر 
محــرک مالــی دولــت، تقاضــا برای نفــت را تقویت کرده اســت. 
ســینوپک کــه بزرگتریــن پاالیشــگر نفــت در چیــن اســت، پیش 
بینــی کــرد فــروش داخلــی ســوخت در نیمه دوم ســال میالدی 

جاری در مقایسه با نیمه اول، ۱۱ درصد رشد کند.
مــا یونــگ ِشــنگ، رئیــس ســینوپک در کنفرانــس اعــالم 
درآمدهــای مالــی ایــن شــرکت گفــت: مــا مطمئــن هســتیم کــه 
تقاضــای بــازار بــا تســهیل محدودیت هــای قرنطینــه و اجــرای 
سیاســت های مناســب از ســوی دولــت مرکــزی، رونــد رو بــه 

بهبودی خواهد داشت.

خوش بینــی ایــن مدیــران بــا پیــش بینی های متعــدد برای 
اقتصــاد چیــن کــه بدبینانه تــر شــده اند، همخوانــی نــدارد. در 
جدیدترین نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاددانان با در نظر گرفتن 
شرایط بازار ملکی و ادامه موج های شیوع ویروس کرونا، پیش 

بینی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ را پایین تر برده اند.
اقتصــاد جهانــی  ایــن شــرکت های نفتــی هشــدار دادنــد 
بــا تهدیدهــای ناشــی از  رکــورد تورمــی و تنشــهای ژئوپلیتیکــی 
را  انــرژی  قیمت هــای  احتمــاال  آخــری،  مــورد  کــه  روبروســت 
پرنوســان نگه می دارد. میانگین قیمت جهانی هر بشــکه نفت 
در شــش مــاه نخســت ســال میــالدی جــاری، ۱۰5 دالر در هــر 
بشــکه بوده اســت که بیش از 6۰ درصد باالتر از مدت مشــابه 
ســال ۲۰۲۱ اســت و بعــد از چندیــن ســال، ســود سرشــاری را 

نصیب تولیدکنندگان کرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، برنامه های هزینه شرکت های 
نفتــی، بــه تالش هــای دولــت بــرای تحــرک بخشــیدن بــه رشــد 
اقتصادی کمک خواهد کرد. هر سه شرکت، هزینه سرمایه در 
مدت شــش ماه نخســت افزایش دادند و پتروچاینا و سینوپک 
رشــد پرشــتاب هزینــه در نیمــه دوم را انتظــار دارنــد زیــرا قصد 
دارند تولید نفت و گاز را در راســتای حفظ امنیت انرژی چین، 

افزایش دهند.

سه شنبه 8 شهــــریور 1401 . 30 آگوست 2022 
2 صفــــر 1444 . سال هجدهم . شماره 4979

تومان  20000  . صفحه   8

مریم ابونیا

بنا به آمار بانک مرکزی، رشد پایه پولی در تیرماه امسال 
بــه 2۶.2 درصــد رســید. همچنیــن بنا بر همین آمــار،  با 

توقــف اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی رشــد پایه 
پولــی که در پایان دولت گذشــته بــه 42.۶ درصد 
رســیده بود، با کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی 

به عدد 2۶.2 درصد رسیده است.
رســانه ها همزمــان با هفتــه دولت از کاهش 

رشــد پایه پولی و تبعات مثبت آن بر اقتصاد کشــور 
خبــر دادنــد. پایه پولی در حقیقت به ســپرده  بانک ها 
نــزد بانــک مرکزی، وجوه نقدی کــه به طور فیزیکی در 
بانک هــا نگهــداری شــده و نقدینگــی در گــردش در 
جامعه اطالق می شود. نقدینگی نیز معنای عام تری 

نســبت بــه پــول نقــد دارد و بــه درجــه نقدشــوندگی 
دارایی های مختلف در قیمت مشــخص اطالق می شود. 

نقدینگی در یک کشور، غالباً توسط بانک ها متولد شده و 
با نسبتی از پایه پولی انتشار می یابد. 

 نقدینگی غالبا در کنار دیگر شاخص های اقتصادی 
بررســی می شــود کــه یکــی از این شــاخص ها کــه ارتباط 
مســتقیمی بــا ایــن متغیــر پولی اقتصــاد دارد، نــرخ تورم 
است. به عقیده کارشناسان تورم یک پدیده پولی است 

کــه مهمتریــن عوامــل دخیــل در آن، کســری بودجه و 
افزایــش نقدینگی برای جبران  آن اســت. همچنین با 
افزایــش میــزان اســتقراض دولت از بانــک مرکزی این 

شاخص رو به افزایش می گذارد.
بنا به اعالم بانک مرکزی، رشد پایه پولی 
در دوازده ماهه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۱ به 
۲6.۲ درصــد رســیده اســت. پایه پولــی در پایان 

تیرمــاه ســال ۱۴۰۱ )معــادل 65۳۰.۳ هزار میلیارد 
ریــال( نســبت بــه پایان ســال ۱۴۰۰، رشــدی معادل 

۸.۱ درصد داشــته که در مقایســه با رشــد متغیر 
مذکور در دوره مشابه سال قبل )۱۲.۸ درصد( 

بــه میــزان ۴.7 واحــد درصد کاهــش یافته 
است. بر همین اساس، حجم نقدینگی 
تیر مــاه ســال ۱۴۰۱ )معــادل  پایــان  در 
5۲5۰۱.۴ هــزار میلیــارد ریــال( و نــرخ 

رشــد دوازده ماهــه نقدینگــی در تیر مــاه 
۱۴۰۱ معادل ۳7.۴ درصد بوده است.

بــه گفتــه ابوالحســنی، قائــم مقــام بانک 
مرکــزی، عــدم اســتقراض دولــت ســیزدهم 
هیــچ  دولــت ســیزدهم  مرکــزی،  بانــک  از 
مرکــزی  بانــک  از  مســتقیمی  اســتقراض 
انجــام نــداده و در نتیجــه، بانــک مرکــزی 
توانســت در پایــان ســال ۱۴۰۰ حدود 55 
هــزار میلیــارد  تومــان  تنخــواه خــود را به 
صــورت نقــدی تســویه کند. بــه گفته این 
مقــام مســئول، اگــر بانــک مرکــزی بتواند 

رشــد نقدینگــی و پایــه پولــی را کنترل کند 
از متناسب با آن تورم  هم کنترل خواهد شد، لذا  یکــی 

مولفه های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی 
با دولت بوده است که مساله عدم استقراض دولت از بانک 
مرکــزی یکــی از مهمتریــن عوامل دخیل در مدیریــت تورم در 
کشــور اســت. بــر همیــن اســاس، نــرخ تــورم در شــهریور ماه 
۱۴۰۰، رقــم 59.۳ درصــد بــوده کــه در تیر ماه ســال جاری به 

۴۰.5 رسیده است.
اما آمار و ارقام دیگری نقض آنچه که به عنوان دستاورد 

دولت آن هم در هفته دولت مطرح می شود وجود دارد.
چنــدی قبــل محمــود جامســاز، تحلیلگــر اقتصــادی در 
گفتگو با خبرانالین اعالم کرده بود که بانک مرکزی مســتقیم 
و غیرمســتقیم روزی۳۸۱میلیــارد تومــان اســکناس چاپ کرده 
است. بنا به اعالم این کارشناس اقتصادی،  از ابتدای امسال 

تــا کنون نیــز نقدینگی به حدود 5هــزار تریلیون 
از  نقدینگــی  بیانگــر رشــد  کــه  تومــان رســیده 
طریــق افزایــش پایــه پولــی و قــدرت خلــق پــول 
بانک هاســت. بــه ایــن صــورت کــه بــر اســاس 
داده هــای بانــک مرکــزی بــر حجــم نقدینگــی در 
سال گذشته نسبت به سال ۱۳99، مبلغ ۱۲75 
تریلیون تومان اضافه شد و در نتیجه نقدینگی 

به رقم ۴75۰ تریلیون تومان رسید.
بنــا به اعــالم این تحلیلگر اقتصــادی، پایه 
پولــی نیــز از ۴55 هــزار میلیــارد تومــان به رقم 
59۴ هــزار میلیارد تومــان در پایان ۱۴۰۰ 
رســید کــه این بــه معنای رشــد ۳۰.5 
درصدی است . لذا در سال ۱۴۰۰ مبلغ 
۱۳9 هــزار میلیارد تومان بر پایه پولی 
اضافــه شــده؛ بدیــن مفهوم کــه بانک 
مرکــزی مســتقیم و غیرمســتقیم بــه 
طور میانگین روزانه مبلغ ۳۸۱میلیارد 
تومان اســکناس چاپ کرده که ناشی 
از اســتقراض دولــت از بانــک مرکزی و 
یــا اضافه برداشــت بانک ها ناشــی از وام دولت 
از بانک ها بوده که آنان را مجبور به اضافه برداشت از 

بانک مرکزی کرده است.
عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی، نیز 
اخیــرا در توئیتــی اعــالم کرد: دولت ســیزدهم در ســال 
گذشته ۱۴۲ هزار ميليارد تومان پول چاپ کرده است. 
این مساله در تضاد با ادعاي تسويه تنخواه دولت قرار 

داشته و به نوبه خود تاثیر چشمگیری بر تورم دارد.
بر همین اســاس، دولت رئیســی همانطور که در 
شــعارهای انتخاباتــی خــود به کررات اشــاره کــرده بود، 
همچنــان بــر خط قرمز خود در خصوص عدم اســتقراض 
از بانــک مرکــزی، تاکیــد دارد امــا راه دور زدن این خط قرمز 
را هم مســدود نکرده اســت. به این صورت که ســایر بانک ها 
منعــی بــرای دریافــت مطالبــات دولتــی خــود از بانــک مرکزی 
نداشــته و دولت هم با اســتقراض از بانک های دولتی کسری 
منابع خود را حل و فصل می کند و این عمل در نهایت همان 

آثار تورمی استقراض از بانک مرکزی را در پی دارد.
و نکته دیگر اینکه منابع بانک های دولتی خرانه بی پایان 
نیســت کــه دولــت بتوانــد هر زمــان که نیــاز داشــت روی این 
منابــع حســاب کنــد. دســت اندازی دولت به منابــع بانک های 
دولتی استقراض آنها از بانک مرکزی و افزایش بدهی شان به 
بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت. این همان استقراض 
دولت از بانک مرکزی است؛ منتها استقراض غیر مستقیم، که 

همان نتایج را به دنبال خواهد داشت. 
و در نهایت، این آمارهای امیدوار کننده مناسبتی دردی 
از مــردم و اقتصــاد بیمــار ما دوا نمی کند. به جــای امید واهی، 

فکری به حال خودمان بکنیم.

خشم مردم انگلیس در پی گرانی برق

آیا بازار ارزهای دیجیتال از رکود تورمی آمریکا جان به در می برد؟

مــردم انگلیــس از افزایــش قیمــت بــرق در این 
کشــور بســیار عصبانــی هســتند و پویشــهای 
مردمی برای پرداخت نکردن صورتحســاب های 
بــرق بــه راه افتــاده  اســت. درمــاه اکتبــر) مهــر( 
صورتحســابهای بــرق درمقایســه بــا مــاه آوریل 
)فرودین( افزایش 80 درصدی خواهند یافت و 
این به معنای ســه برابر شــدن قیمت برق ظرف 

یکسال است.
دههــا هــزار انگلیســی تهدیــد کرده اند این 

صورتحســاب ها را پرداخــت نمی کننــد. اغلب مــردم انگلیس به 
دلیل افزایش قیمت برق مجبور شده اند بیشتر مراقب مصارف 
روزانه خود باشند. چراغهای اضافی را مرتب خاموش می کنند. 
کمتر از آب جوش استفاده می کنند. کمتر تلویزیون می بینند و 

مواردی از این قبیل برای هرچه کمتر مصرف کردن برق. 
از جمله این مردم خانم »آن ویویان«است. او قبال قاضی 
بوده و به علت ابتال به بیماری استحاله عضالنی توان کارکردن 
را بــه کلــی ازدســت داده و بــا کمکهای ســازمان تأمین اجتماعی 
زندگی خود را می گذراند. کمکهایی که ســه ســال است افزایش 
نیافته اند. همســر او کارمند دانشــگاه است و ماهانه هزار پوند 

)۱۲۰۰ یورو( حقوق می گیرد. 
حقوقی که درســال جدید با فاصله زیاد با 
افزایــش نرخ تورم فقط ۱.5درصد افزایش یافته 
اســت. درعوض صورتحســاب ماهانه بــرق و گاز 
آنهــا در مــاه آوریل افزایشــی چشــمگیر از ۸۲ به 
۱۴5 پوند یافت. آنها می گویند: »در ابتدای سال 
مــا ثروتمنــد نبودیــم اما بهرحال می گذشــت. اما 
درحــال حاضــر زندگیمــان آب رفتــه.« 6۳ پونــد 
افزایــش قیمــت صورتحســاب بــرق و گاز تغییــر 
قابــل توجهــی در زندگــی روزمــره آنهــا بــه وجــود مــی آورد. کمی 
قبل از تابســتان برادر شــوهر خانم »ویویان« در شــهری دیگراز 
دنیــا مــی رود. او از پــس تأمیــن هزینــه بلیط قطار برای شــرکت 
در مراســم تدفیــن بــرادر شــوهرش برنمی آیــد. ۱۲۸ پوند قیمت 
بلیط قطار دقیقا به اندازه دوماه افزایش قیمت برق اســت.این 

وضعیت سخت زندگی در انگلستان تازه آغاز کار است.
بنابر اعالم روز جمعه ۲6 اوت )۴شــهریور( دفترگاز و برق 
انگلیس که مسئول تنظیم قیمتها دراین کشور است از ماه اکتبر 
رشــد ۸۰درصــدی دراین صورتحســابها اعمال می شــود. افزایش 
قیمتها طی یکسال گذشته چندین بار رخ  داده است و این میزان 

برای ســطح زندگی متوســط در انگلیس بســیار زیاد اســت. در 
اکتبر ۲۰۲۱)مهر۱۴۰۰( حداکثر سقف صورتحساب ساالنه برق و 
گاز۱۲77 پوند بوده است. درماه آوریل۲۰۲۲ )فرودین ۱۴۰۱( این 
رقــم بــه۱97۱ پوند رســید. دراکتبر ۲۰۲۲ )مهــر۱۴۰۱( این رقم به 
۳5۴9 پوند خواهدرسید. این یعنی سه برابرشدن صورتحساب 

در یکسال. اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.
براســاس بــرآورد نهادهای مســئول ایــن رقمهــا در ماههای 
ژانویــه و آوریــل ۲۰۲۳ )دی۱۴۰۱و فروردیــن۱۴۰۲( بــه ترتیــب به 
5۳۸6 و 66۱6 پونــد درســال خواهنــد رســید. ایــن یعنی 5 برابر 
شــدن صورتحســابها ظــرف ۱۸ مــاه. در انگلســتان برنامــه ســپر 

تعرفه ای برای حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود ندارد. 
در مــاه مــه )اردیبهشــت( دولــت یــک کمــک ۱۴ میلیــارد 
پونــدی بــه ایــن منظــور تصویــب کــرد؛ امــا ایــن کمک هــا تنهــا 
۴7درصد ازافزایش صورتحسابها را پوشش می دهد. این موارد 
خشــم مــردم انگلیــس را برانگیختــه اســت. در تمامــی اماکــن و 
ایســتگاههای اتوبوس اعالمیه هایی در اعترض به این وضعیت 
منتشر و روی آنها نوشته شده است: »صورتحسابها ی برق و گاز 

خود را پرداخت نکنید.«
منبع: لوموند

آرمان رحیمی 
معاون توسعه بازار فینوپیا

بــه  واکنــش  در  و   2009 ســال  در  بیت کویــن 
بحــران بــزرگ مالــی و رکــود جهانــی ســال 2008 
در  دیجیتــال  ارز  ایــن  هــدف  شــد.  راه انــدازی 
ابتــدا راه انــدازی سیســتم پرداخــت غیرمتمرکزی 
بــود کــه بــه اشــخاص ثالث وابســته نباشــد. این 
سیســتم علی الخصــوص در تقابــل بــا بانک هــای 
ورشکســته ای ایجاد شد که بدون کمک دولت ها 

نمی توانستند به فعالیت خود ادامه دهند.
از ســال ۲۰۰۸ تاکنــون، جهــان با رکود چندان مهمی مواجه 
نشده است. در این مدت، تنها زمانی که تولید ناخالص داخلی 
آمریــکا وارد قلمــرو رکــود شــد، در ســال ۲۰۲۰ بــود. در ســال 
۲۰۲۰، شــیوع ویــروس کرونــا درعمل اقتصادهای سراســر جهان 
را به تعطیلی کشــاند. اما امروز هم چشــم انداز پیش رو چندان 
روشــن نیســت و عالئــم زیادی وجــود دارد که نشــان می دهد در 
آینــده ای نه چنــدان دور، شــرایط اقتصادی بــدی در انتظار آمریکا 
اســت. کاهــش ساخت وســاز خانه هــای جدیــد، کاهــش تقاضای 
وام مســکن، کاهــش ســود برخــی از بزرگ تریــن و تأثیرگذارترین 
خرده فروشــان آمریکایــی و رونــد نزولی بازارهای ســهام از جمله 

نشانه های وقوع رکود در این کشور هستند.

قابــل  توجــه  کاهــش  رکــود  از  منظــور 
ایــن کشــور  در سراســر  اقتصــادی  فعالیت هــای 
اســت. رکــود بیــش از چنــد مــاه طول می کشــد و 
معمــوالً در تولیــد ناخالص داخلــی واقعی، درآمد 
واقعی، اشــتغال، تولید صنعتی، داده های مربوط 
به عمده فروشــی و خرده فروشی نمایان می شود. 
در رکــود، تقاضــا بــرای پــول بیشــتر از عرضــه آن 
است و در نتیجه باعث کاهش عمومی قیمت ها 

می شود. 
با این حال در برخی موارد، کندی رشد اقتصادی و افزایش 
بیکاری با تورم باال همراه می شود. کمبود عرضه و افزایش چاپ 
پــول از جملــه دالیــل عمــده ای اســت کــه در نهایــت باعــث ایجاد 
رکود تورمی می شــود. با توجه به اینکه تورم آمریکا نیز به شــدت 
رشــد کرده و به اوج چهل ســاله اخیر خود رسیده است، بسیاری 
از متخصصان باور دارند این کشــور در آینده ای نه چندان دور با 
رکود تورمی مواجه می شود. بانک مرکزی این کشور هم با وجود 
تمــام انتقادهــای موجــود هــدف اول خــود را کنتــرل تــورم تعیین 
کــرده و در ایــن راســتا نــرخ بهــره آمریــکا را افزایــش داده اســت. 
جــروم اچ. پــاول، رئیــس بانــک مرکــزی آمریــکا، نیز طــی اجالس 
جکســون هــول اعــالم کرد: بانــک مرکزی ایاالت متحــده تا زمانی 
کــه اقتصــاد این کشــور را تحــت کنترل خود قــرار ندهد، افزایش 

نــرخ بهــره را متوقف نخواهد کــرد. اگرچه مقامات آمریکایی باور 
دارند رسیدن تورم به سطوح نرمال آن، اقتصاد این کشور را کند 
و بازار کار آن را تضعیف می کند، پاول همچنان به سیاست های 

خود پایبند است.
پــاول همچنیــن توضیح داد که بانک مرکزی آمریکا در حال 
انجام راهکارهای قوی و ســریعی برای تعدیل تقاضا اســت تا آن 
را با عرضه همســو کند و انتظارات تورمی را هم ثابت نگه دارد. 
او تأکید کرد که این سازمان تا وقتی مطمئن نشود به هدف خود 

دست یافته است، به این مسیر ادامه خواهد داد.
بــا اینکــه بــازار ارزهــای دیجیتــال تا قبــل از ســخنرانی پاول 
کمی رشد کرده و ارزش کل آن به باالی یک تریلیون دالر رسیده 
بــود، پــس از انتشــار تصمیــم او مبنــی تداوم سیاســت های پولی 
انقباضی آمریکا، قیمت بیت کوین به زیر ۲۰۰۰۰ دالر سقوط کرد 
و حدود ۴۰۰ میلیون دالر از موقعیت معامالتی منحل و نقد شد. 
این ســقوط تنها مختص بازار ارزهای دیجیتال نبود. ارزش بازار 
سهام ایاالت متحده نیز تنها در یک روز حدود ۱.۲5 تریلیون دالر 

سقوط کرد و شاخص  نزدک نزدیک به ۴ درصد کاهش یافت. 
بســیاری از ســرمایه گذاران در ابتدا باور داشــتند که ارزهای 
دیجیتــال، علی الخصــوص بیت کویــن، ابزار مناســبی بــرای حفظ 
ارزش و مقابلــه بــا تورم هســتند. بــا این حــال، داده های موجود 
نشان می دهد که در شرایط فعلی اقتصادی نه تنها چنین چیزی 

به طــور کامــل صحت نــدارد، بلکه با وجود تــرس و عدم اطمینان 
اقتصادی معامله گران، ارزهای دیجیتال راه زیادی در پیش دارند 

تا همانند طال ابزاری برای مقابله با رشد قیمت ها باشند. 
بســیاری تصــور می کردنــد عرضــه محدود بیت کویــن )مانند 
طــال( باعث می شــود تــا افراد از آن برای مقابله با تورم اســتفاده 
کنند. با وجود این، بازار نشان داد که داشتن عرضه محدود برای 
بیت کویــن کافی نیســت و حجم در گــردش این ارز دیجیتال هم 

باید کم باشد تا بتواند به چنین هدفی دست یابد.
عــالوه بــر ایــن، نوســانات شــدید ارزهــای دیجیتــال باعــث 
می شــود معامله گــران نتواننــد به آنها به عنوان یــک پناهگاه امن 
نــگاه کننــد. قیمــت ارزهای دیجیتال مشــهوری مثــل بیت کوین و 
اتریوم تقریباً 7۰ درصد کم تر از اوج تاریخی آنها اســت و همین 
باعــث می شــود تــا ســرمایه گذاران بــه آنهــا به عنــوان یــک دارایی 
پرریســک نــگاه کننــد و با وجــود افزایش نرخ بهــره آمریکا در آن 

سرمایه گذاری نکنند. 
در هر حال، برخی از متخصصان به این نکته اشاره کرده اند 
کــه بیت کویــن در دوران رکــود ناشــی از بیمــاری کرونــا عملکــرد 
بســیار خوبــی داشــته اســت. در این مــدت، با وجــود اینکه بانک 
مرکــزی آمریــکا از سیاســت پولــی انبســاطی اســتفاده می کــرده، 
قیمــت بیت کویــن نه تنهــا بــا وجــود رکــود کاهــش نیافــت، بلکــه 
رونــد صعــودی خــود از محــدوده ۱۰۰۰۰ دالر را هــم آغــاز نمــود. 

ایــن دســته از صاحب نظــران صنعت ارزهای دیجیتــال باور دارند 
ارزهــای دیجیتــال تــا حــدودی توانســته اند به عنــوان ابــزاری برای 
حفــظ ارزش در برابــر تــورم عمــل کنند، اما این تورم می بایســت 
بــا توجــه به سیاســت های پولی ایجاد شــود و عرضــه و تقاضا در 
آن دخیل نباشد. این افراد به عملکرد طال اشاره کرده اند که در 
رکود فعلی عملکرد چندان خوبی نداشــته اســت. آنها باور دارند 
بیت کوین در دوران کرونا توانست از سرمایه گذاران خود در برابر 
سیاســت های انبســاطی و افزایش چاپ پول توسط بانک مرکزی 

آمریکا محافظت کند و به هدف خود دست یافت.
عــالوه بــر ایــن، برخی نیــز توضیــح داده اند کــه بیت کوین و 
ســایر ارزهــای دیجیتــال در بــازه زمانــی ده ســاله عملکــرد بســیار 
بهتــری نســبت بــه ســایر دارایی هــا داشــته اند. حتــی بــا توجه به 
قیمــت فعلــی بیت کوین در محــدوده ۲۰۰۰۰ دالر، قیمت این ارز 
دیجیتال نسبت به ۱۰ سال گذشته حدوداً ۲۰۰ برابر شده است. 
آنهــا به این نکته اشــاره کرده اند کــه تمام افراد نمی توانند از طال 
و امالک و مســتغالت برای مقابله با شــرایط اقتصادی اســتفاده 

کنند و چنین کاربردی اثرات اجتماعی خوبی نخواهد گذاشت.
در انتها شــایان ذکر اســت که ارزهای دیجیتال در مقایســه 
بــا کاالهایــی مثــل طال و ارزهایی مثل دالر بســیار نوپا محســوب 
می شــوند و بــه زمــان زیادی نیاز دارند تــا عملکرد حقیقی خود را 

نشان دهند.
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افزایش قیمت محصوالت 
 کشاورزی، عامل اصلی 

تورم جهانی
خشکســالیباعثکاهشمحصوالتزراعیازکمربند
مزرعــهایایاالتمتحــدهبهحوضهرودخانهیانگتســه
چینشــدهاســتوترسازگرســنگیجهانیراتشدید

میکندوبردورنمایتورمتأثیرمیگذارد.
به گزارش ایسنا، جهان در پی جبران ذخایر غالت 
اســت کــه بــه دلیــل اختالالت تجــاری در دریای ســیاه و 
آب وهــوای نامســاعد در برخــی از بزرگ تریــن مناطق در 
حــال رشــد کاهــش یافته اســت امــا یک تــور صنعتی در 
مــزارع ایاالت متحــده در هفتــه گذشــته بــا گزارش هایی 
مبنی بر خســارت گســترده به محصول به دلیل گرمای 
شــدید و کمبــود آب، فعــاالن بــازار را  کــه خوشــبین تر 

بودند، متحیر کرد.

در همیــن حال، خشکســالی در اروپا، چین و هند 
تلفــات می دهــد، در حالــی کــه پیش بینــی چشــم انداز 
صــادرات بــه خــارج از اوکرایــن، یکــی از صادرکننــدگان 
بــزرگ ذرت و روغــن نباتــی، در بحبوحــه تهاجم روســیه 

آسان نیست.
وزارت  در  ســابق  ارشــد  اقتصــاددان  گلوبــر،  جــو 
کشــاورزی ایاالت متحده که اکنون به عنوان کارشــناس 
ارشد در وزارت کشاورزی ایاالت متحده خدمت می کند، 
تــا ســال ۲۰۲۳ شــاهد  کــه  بــودم  نگــران  مــن  گفــت: 
بازســازی سهام زیادی نباشــیم. باز شدن بنادر اوکراین 
نشــانه خوشایندی اســت اما حجم آن بسیار پایین تر از 
حــد طبیعــی اســت. در حالــی کــه قیمــت ذرت، گنــدم و 
سویا نسبت به رکورد یا نزدیک به رکوردی که در اوایل 
سال جاری مشاهده شد کاهش یافته است، معامالت 
آتــی همچنان به شــدت نوســان دارند. شــگفتی های بد 
آب وهــوا از هــم اکنــون تــا پایــان برداشــت های پاییــزی 

می تواند قیمت ها را دوباره افزایش دهد.
شــاخص غــالت و ســویا تقریبــاً ۴۰ درصــد باالتر از 
میانگیــن پنــج ســاله معاملــه می شــود و افزایش قیمت 
محصــوالت کشــاورزی عامــل اصلــی تــورم جهانــی بوده 
است. شاخص ردیابی قیمت موادغذایی توسط سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد در ماه گذشته نسبت به 
ژوئن کاهش یافت، اگرچه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۱۳ درصد باالتر است.

آرامی: با اقدامات انجام 
شده جلوی افزایش قیمت 

بلیت پروازهای اربعین 
گرفته می شود

یکعضوکمیســیونعمرانمجلسشــورایاســامی،
تاکیــدکرد:بهنظرمیرســدبــااقداماتصورتگرفته
درســالجاری،نظارتیجدیتراعمالوجلویتخلف
وافزایشقیمتبلیتپروازهایاربعینگرفتهشــود.
دربــاره  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  آرامــی  منصــور 
تدابیر اندیشیده شده برای سفر هوایی زائران اربعین 
حســینی به کشــور عراق و اقدامات نظارتی کمیســیون 
عمــران، بیــان کــرد: مراســم اربعیــن جــزو شــعائر دینی 
مــردم بــه شــمار مــی رود و از آنجــا کــه در دو ســال 
در  بودیــم طبیعتــا  بیمــاری کرونــا مواجــه  بــا  گذشــته 
ســال جــاری تقاضا برای ســفر به کربــال در این ایام نیز 
بیشــتر خواهد بود، بنابراین انتظار می رود شرکت های 
هواپیمایــی در ایــن ایام به جای افزایش قیمت، ســاز و 
کاری را فراهم کنند که ســفر زائران تســهیل شــود، از 
ســوی دیگــر وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان متولــی 
موضــوع بایــد بر ایرالین ها نظارت داشــته باشــد و اگر 

ایرالینی تخلفی داشــت جریمه شود.
ایــن عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا تاکیــد 
بــر اینکــه انتظــار مــی رود اگــر قیمت هــا کاهــش نیافت 
حداقــل با نظارت عالیــه جلوی افزایش قیمت ها گرفته 
شــود، تصریــح کــرد: کمیســیون عمــران تــا بــه امــروز 
بــا وزارت راه و شهرســازی و  تاکنــون چندیــن جلســه 
مجموعــه ایرالین هــا برگــزار کــرده اســت کــه هــم ایــن 
نهادهــا مســائل خــود را مطرح کردند و هم کمیســیون 

دغدغه های مردم را مطرح کرده اســت.
آرامــی تاکیــد کــرد: کمیســیون عمــران تاکیــد دارد 
کــه ایرالین هــا نبایــد قیمت هــا را در ایــن ایــام افزایــش 
دهنــد البتــه کمیســیون در طــول ســال نیــز تاکیــد دارد 
کــه بــا نظــارت بایــد جلــوی افزایــش قیمــت پروازهــا و 
تخلف ایرالین ها گرفته شود. بنظر می رسد با اقدامات 
صــورت گرفتــه در ســال جــاری نظارتــی جدی تــر اعمــال 
شــود و جلــوی تخلــف و افزایــش قیمت بلیــت هواپیما 
در این ایام گرفته شــود. کمیســیون عمران نیز از جنبه 

نظارتــی این موضوع را دنبال خواهد کرد.

نوسانات ارز؛ مهم ترین دلیل 
 تغییرات قیمت در بازار

لپ تاپ
رئیــساتحادیــهفنــاورانرایانــهتهــرانمعتقــداســت
نوســاناتارزمهمتریــندلیلبــرایکاهشوافزایش
قیمتهاســتومدتــیقبــلکــهقیمــتارزدرریــل
کاهشقرارگرفت،بازاروضعنابهســامانیپیداکرد.

محمدرضــا فرجــی تهرانــی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
دربــاره آخریــن وضعیــت بــازار لــپ تــاپ و تبلــت اظهار 
کــرد: در حــال حاضــر با توجه به رکــود بازار، قیمت لپ 

تاپ پایین است.
وی افزود: مهمترین دلیل برای کاهش و افزایش 
قیمت ها نوسان ارز است؛ مدتی قبل که قیمت ارز در 
ریــل کاهشــی قــرار گرفت، بــازار وضعیت نابه ســامانی 
پیــدا کــرد چــرا کــه بــا پاییــن آمــدن قیمــت دالر، مــردم 
تصــور کردنــد کــه این روند کاهشــی ادامــه پیدا خواهد 
کــرد و درصــورت خریــد در ایــن زمــان متضــرر خواهنــد 
شــد. بنابرایــن خریــد خــود را بــه بعــد موکــول کردنــد و 

بدیهی اســت که این امر موجب رکود بازار می شــود.
فرجی با بیان اینکه کســادی بازار ســبب می شــود 
مغازه دارهــا بــرای گــردش مالی و پاس شــدن چک های 
خــود، کاالهــا را گاهــی بــه صــورت تمــام شــده و بــدون 
ســود و شــاید در مقاطعــی بــا ضــرر هــم  بفروشــند، 
تصریح کرد: در حال حاضر فروشندگان برای جلوگیری 
از رکــود بــازار، در خیلــی از مواقــع درصــد ســودی کــه 
توســط ســازمان حمایــت در نظــر گرفتــه شــده را هــم 
لحــاظ نمی کننــد و محصــوالت در پایین ترین حد ممکن 
در  کــه  در صورتــی  حــال  هــر  در  می شــوند.  فروختــه 
ماه هــای آینــده قیمــت ارز باالتر نرود، قیمت کاال ثابت 

خواهد بود.
رئیــس اتحادیــه فنــاوران رایانــه تهــران در ادامــه 
برندهــا،  کــه  زمانــی  اســت  ایــن  دیگــر  نکتــه  گفــت: 
بــازار عرضــه می کننــد،  محصــوالت جدیــد خــود را در 
مدل هــای قدیمی تــر با افت قیمت مواجه می شــوند؛ به 
طــور مثــال آخــر مــاه ســپتامبر، یعنــی ماه آینــده فصل 
کاالیی تعدادی از برندهاســت و ممکن اســت برخی از 

مدل ها دچار کاهش قیمت شــوند.
وی همچنیــن دربــاره گارانتــی تقلبــی لــپ تاپ هــا 
تصریــح کــرد: خیلــی از مردم فکر می کنند که اگر کارت 
گارانتــی یــک برنــد زیبا طراحی شــده باشــد یــا برای آن 
عنــوان جذابــی انتخــاب شــود حتماً خدمــات خوبی هم 

ارائه خواهد داد اما الزاماً این طور نیســت.
فرجــی تأکیــد کرد: خواهش من این اســت که اگر 
مــردم قصــد خرید کاالهای حــوزه فناوری را دارند حتما 
پیش از مراجعه به بازار لیست گارانتی ها و برندهایی 
کــه آن گارانتــی کننده اجــازه ارائه گارانتی برروی آن ها 
را دارد، از روی ســایت اتحادیــه فنــاوران چــک کننــد و 

بعد با آســودگی خاطر خرید را انجام دهند.
رئیــس اتحادیــه فنــاوران رایانــه تهــران در ادامــه 
خاطرنشــان کرد: به عالوه در بحث خرید از فروشــگاه 
هم مردم حتما باید مد نظر داشته باشند که فروشگاه 
مورد نظر پروانه کسب اتحادیه فناوران رایانه تهران را 
داشــته باشــد تا درصورت بروز مشــکل، پیگیری حقوق 

مصرف کننده امکان پذیر باشــد.
او تاکید کرد: همچنین در نظر داشــته باشــند که 
برخــی از فروشــگاه ها ممکــن اســت تنهــا مجــوز فروش 
را دریافــت کــرده باشــند و صــرف دیــدن پروانــه، نبایــد 
موجــب آن شــود کــه دســتگاهی را بــرای رفــع ایــراد و 
تعمیــر تحویــل ایشــان دهنــد. مــردم اگــر بــرای تعمیــر 
دســتگاه بــه فروشــگاه مراجعــه می کننــد، تنهــا بایــد به 
فروشــگاه هایی اعتمــاد کننــد کــه در ذیــل بخش رســته 

جوازشــان عبارت فروش و تعمیر به چشــم می خورد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــساتحادیــهنانوایــانســنگکیخاطــرنشــان
کــردکارگــروهآردونــانمصوبــهایتنظیــمکــرد
کــهبنــابهبنــد7آنواحدهایتازهتاســیس،از
آنجایــیکــهآردبــانــرخآزادخریــداریمیکننــد
مشــمولرعایتنرخنامهناننیستندوعرضهو
تقاضــاقیمــتراتعییــنمیکنــد.ازهمینروی،
نانوایــانتــازهتاســیسموظــفشــدندتابلــوی
متحدشــکلیبــرمبناینوعفعالیــتواحدخود
تهیــهودرمحــلقابــلرویــتشــهرونداننصب
کــه نانــی گرانــی دلیــل شــهروندان تــا کننــد؛

خریداریمیکنندرابدانند.
ایلنــا،  بــا   محمــد ســلیمانی در گفت وگــو 
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا اتحادیــه بــه 
نانوایانــی کــه مجــوز نوع ۳ دارنــد مجوز فروش 
نــان بــا هــر نرخــی را داده اســت؟ گفــت: تاریخ 
آخریــن نرخ نامــه نانوایــان بــه ســال ۱۴۰۰ بــاز 
می گــردد و نانوایــان بعــد از گذشــت 6 مــاه از 
ســال هنــوز موفــق بــه دریافــت نرخ نامــه جدید 
نشــدند ایــن در حالیســت کــه تمــام هزینه های 
تولیــد اعــم از حامل هــای انــرژی، مایــع خمیــر، 
افزایــش  و....  دارایــی  کارگــران،  دســتمزد 

چشــمگیری داشته است.
وی با بیان اینکه نانوایان نوع ۳ آرد دولتی 
یــا یارانــه ای به آنها تعلــق نمی گیرد، تصریح کرد: 
کارگروه آرد و نان مصوبه ای تنظیم کرد که بنا به 
بند 7  آن واحدهای تازه تاســیس، از آنجایی که 
آرد بــا نرخ آزاد خریداری می کنند تا اطالع ثانوی 

مشــمول رعایت نرخ نامه نان نیســتند و عرضه و 
تقاضا قیمت نان را تعیین می کند.

رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی ادامه داد: 
نانوایان تازه تاسیس موظف شدند تابلوی متحد 
شــکلی بــر مبنــای نــوع فعالیــت واحد خــود تهیه 
و در محــل قابــل رویت شــهروندان نصــب کنند؛ 
تــا شــهروندان دلیــل گرانــی نانــی کــه خریــداری 

می کنند را بدانند.

وی با اشاره به افزایش تعداد بازرسی ها بر 
واحدهــای صنفــی، خاطر نشــان کــرد: هم اکنون 
بازرســان تعزیرات، صمت و وزارت کشــاورزی بر 
رونــد فعالیــت اصنــاف نظــارت دارنــد و بازرســان 
کــه  مصوبــه  ایــن  بــه  چنــدان  کشــاورزی  وزارت 
نانوایان نوع ۳ می تواند نان را با نرخ آزاد عرضه 
کننــد توجهــی ندارنــد از ایــن رو جرائــم ســنگینی 
بــرای نانوایــان وضع می کنند اما ایــن جرائم برای 

نانوایان عادالنه نیست.
ســلیمانی افــزود: در هــر کســب و کاری که 
یارانــه بــه آن تعلــق بگیــرد امــکان نشــتی وجــود 
دارد. امــا میــزان تخلــف نانوایــان  حدود ۳ درصد 
و  مســئوالن  از  برخــی  امــا  اســت  شــده  اعــالم 
رسانه ها تالش دارند که تخلف نانوایان را بزرگ 
جلــوه بدهند این در حالیســت کــه قیمت آرد در 
نــرخ نــان نانوایــان نــوع ۱ و ۲ حــدود ۱5 درصــد 

تعیین کننده است و 85 درصد هزینه   ها را نانوا 
پرداخت می کند.

ایــن فعــال صنفــی تصریــح کــرد: اتحادیــه 
نانوایان ســنگکی آنالیــز قیمت نان را به کارگروه 
آرد و نــان داد امــا این کارگروه چند آیتم اتحادیه 
از جمله ســنوات کارگری، هزینه مســکن و .... را 
حذف کرد از این رو حذف این موارد باعث شد در 

نهایت به قیمت تمام شده نان نرسیم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا وزن 
کردن چانه نان برای نانوایان ســنگکی که بیشتر 
کاردســتی انجــام می شــود امــکان پذیــر اســت؟ 
گفــت: وزن نــان ســنگک ۴۲۰ تا ۴۴۰ گرم اســت 
و از آنجایی که چانه گیری نان ســنگک با دســت 
انجام می شود ۱۰ تا ۲۰ درصد نوسان در چانه ها 
در نظر گرفته شــده اســت اما متاسفانه بازرسان 
یــک دانــه نــان را وزن می کننــد و در صــورت کــم 
بــودن وزن بــرای نانــوا جرائــم ســنگین در نظــر 

می گیرند.
ایــن فعــال صنفــی در پایــان بیان کــرد: نوع 
برخورد بازرسان با نانوایان شایسته نیست روند 
فعالیــت طبــخ نــان ســنگکی به گونه ای اســت که 
یــک نانــوا نمی تواند بیــش از 8۰۰ تا۱۳۰۰ نان در 
روز میانگیــن پخــت کند؛ اما بازرســان بــرای نانوا 
سنگکی جریمه پخت 6 هزار الی ۱۱ هزارمحاسبه 
می کننــد ایــن جرائــم ســنگین از تــوان پرداخــت 
نانوایان خارج اســت و اگــر نانوایان تعطیل کنند 

چه کسی پاسخگوی نیاز مردم خواهد بود؟

بــهگفتــهرئیــساتحادیــهنمایشــگاهداران
تبریــز،امــکانایــنوجــودداردکــهخودروها
ازهنــدیــاچیــنواردشــودویــادســتگاهی
واردکننــدکــهخودروهــایداخلیازآنبهتر

باشند.
ابراهیــم مددیــان در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
گفــت: بــازار منتظــر نتیجــه مذاکــرات، ثبــات 
قیمــت دالر )ارز( و واردات خــودرو اســت. در 
حــال حاضــر، بــازار قفــل شــده، راکد اســت و 
خرید و فروش انجام نمی شــود. قیمت ها نیز 
نوســان را تجربــه می کنند کــه این موضوع به 
قیمــت دالر وابســته اســت. بــه طــور کلــی در 
حــال حاضر خریــدار واقعی منتظر این اســت 
که از واردات خودرو چه خبر جدیدی منتشــر 
می شــود تــا یــک خــودروی مناســب بــه بــازار 

بیاید.
وی افــزود: اخیــرا چند خــودرو در بورس 
کاال عرضه شــده اند که بر روی قیمت ها تاثیر 
خود را گذاشته است که البته این موضوع به 
تازگی رخ داده و از جزییات آن باخبر نیستم. 
از عرضــه هایمــا اطــالع دارم کــه 98۰ میلیون 
تومان قیمت داشــته و با قیمت 8۴۰ میلیون 

تومــان عرضــه شــد امــا از نحوه فــروش آن به 
طــول دقیــق باخبــر نیســتم. هــدف از بــورس 
کاال، کاهــش فاصلــه قیمــت بــازار و کارخانــه 

است.
مددیــان در ارتبــاط با کاهــش قیمت ها 
در روزهــای اخیــر، اذعــان کــرد: نســبت بــه 
را  قیمــت  کاهــش  مقــداری  قبــل  ماه هــای 
تجربــه کردیم؛ بــه عنوان مثال دنا پالس که 
5۳5-5۴۰ میلیــون تومان قیمت داشــت، تا 
5۱۰-5۰5 میلیــون تومان افــت کرد که البته 
تمــام ایــن کاهش قیمت ها بســته بــه قیمت 

دالر است.
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران تبریــز 
در خصــوص بیشــترین میــزان کاهــش قیمت 
خودرو در هفته های اخیر، بیان کرد: کاهش 
قیمــت زیــادی در خودروهــای چینــی در حــد 
۴۰-5۰ میلیون تومان مشــاهده شد. از سوی 
دیگــر از میــان خودروهــای داخلــی، خــودروی 
کوییــک بــا قیمــت آزاد و بــدون قرعه کشــی، 
حــدود ۱6۰ میلیــون تومــان اســت و در بــازار 
قیمــت  تومــان  میلیــون   ۲۱۰-۲۲۰ از  پیــش 
داشــت کــه حــال بــا قیمتــی میــان ۱97-۲۰۰ 

میلیون تومان عرضه می شود.
وی بــا مهم قلمداد کردن عرضه و تقاضا 
در بازار، اظهار داشت: هر چه عرضه افزایش 
یابــد، قیمــت نیــز کاهــش می یابــد و هرچــه 
عرضــه افزایــش یابد، قیمت نیــز افزایش پیدا 
می کنــد. موضوعــات دیگری که بایــد به آن ها 
توجــه داشــت، واردات خــودرو، بــورس کاال و 

نتیجه مذاکرات است.
مددیــان در ارتبــاط بــا پیــش بینــی بــازار 
خــودرو بــا بــه نتیجــه رســیدن واردات، گفت: 
بــا اعــداد و ارقــام اعالم شــده که ســقف آن ۱ 
میلیــارد یــورو اســت و ســقف ۱۰ و ۲۰ هــزار 
یورویــی بــر هــر دســتگاه وجــود دارد، تعــداد 
خودروهــا بــه میزانی نخواهد بــود که در بازار 
تاثیری بگذارد زیرا نیاز داخلی بسیار بیش از 
این رقم اســت اما مختصر امــکان تاثیرگذاری 
وجــود دارد کــه ایــن موضــوع باعــث می شــود 
خریدار به وسوســه بیفتــد و منتظر خودروها 
شود. خودروهای داخلی مختصر افت قیمتی 
خــودرو  واردات  صــورت  در  درصــد(   ۲۰-۱۰(
خواهند داشت و این کاهش قیمت پایین به 
کــم بودن میزان خودروهای باکیفیت خارجی 

بازمی گردد.
وی دربــاره ایــن کــه چــه خودروهایــی به 
کشــور وارد می شــوند، گفت: احتمال واردات 
خودروهــای چینــی بیشــتر اســت و از ۱۰ برند 
اول نخواهند بود. چون خودروها از برندهایی 
نظیر تویوتا، کیا، هیوندای قیمت های جهانی 
فراتــر از ســقف گفتــه شــده دارنــد و از ســوی 
نمی تــوان  نشــوند،  وارد  خودروهــا  تــا  دیگــر 
در خصــوص وضعیــت بــازار پیــش بینــی کرد. 
امــکان این وجــود دارد که خودروها از هند یا 
چین وارد شــود و یا دســتگاهی وارد کنند که 

خودروهای داخلی از آن بهتر باشند.
این کارشــناس بازار خــودرو در پایان در 
ارتباط با نامعین بودن شرایط واردات، گفت: 
میــزان تعرفــه و قیمــت جــای ســوال اســت و 
خریــدار مقایســه می کند که ســراتو خریداری 
کنم یا دنا پالس. عامل دخیل در این تصمیم 
گیــری، قیمــت اســت و شــرط ایــن موضــوع، 
عرضــه شــدن خــودروی موردنظــر در بــورس 
کاال اســت کــه البتــه به بورس کاال دسترســی 
همگانــی وجــود نــدارد و ایــن مســئله هم یک 

معضل است.

رئیسســازماندامپزشــکیاعــامکردمجوز
صــادرات40تــا45هزارراسدامبرایجام

جهانیفوتبالازایراندادهشدهاست.
بــه گزارش ایلنا، نشســت خبــری محمد 
بــه  دامپزشــکی  ســازمان  رئیــس  آقامیــری 

مناسبت هفته دولت برگزار شد.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان بــه دنبــال 
مشــخص کــردن زمان ارائه خدمــات به ارباب 
رجوع ها هســت، افزود: اگــر کارمند و مدیری 
به تاریخ مشخص شده برای ارائه خدمات به 
مردم کوتاهی کند بدون تردید آن شــخص را 

عزل خواهم کرد.
معاون وزیر کشاورزی با اشاره به کوتاه 
شدن تاریخ واردات نهاده دامی، تصریح کرد: 
ترخیــص نهــاده دامی طی بازه زمانی ۲5 تا ۳ 
ماه انجام می شد اما واردات آن 5 روزه شده 
است و اگر مدیری از این تاریخ عدول کند با 

آن برخورد قاطع خواهیم کرد.
وی از تشــکیل کمیتــه ارزی در ســازمان 
منظــور  بــه  افــزود:  و  داد  خبــر  دامپزشــکی 
کمیتــه  ایــن  دارو  قیمت گــذاری  در  مدیریــت 
تشکیل شد. شاید برخی این سخن را عنوان 
کنند که ســازمان متولی قیمت گذاری نیســت 

امــا اگــر بدانیــم شــخصی 5 برابــر یــک دارو را 
در کشــور عرضــه مــی کنــد مــا ورود می کنیــم 
و قیمــت را متعــادل خواهیــم کــرد چــرا کــه با 
افزایــش قیمــت دارو دامــدار و تولیدکنندگان 
از  دارو اســتفاده نمی کننــد و ایــن ســخن بــه 
معنی شــیوع بیماری اســت پس ما باید حتی 

در قیمت ها مداخله کنیم.
ســازمان  اینکــه  بیــان  بــا  میــری  آقــا 
دامپزشــکی باقــی مانــده دارویــی را دام هــا و 
طیــور بررســی می کنــد، افــزود: کمیتــه شــیر 
بهداشــتی بــا هــدف صــادرات شــیر بــه اروپــا 
تشــکیل شــد البتــه تــالش داریم که بــه مرور 

این شیر وارد چرخه بازار شود.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان دامپزشــکی، 
۲۲۲ آزمایشــگاه در کشــور فعــال اســت کــه 
از ایــن عــدد ۴۰ درصــد آن آزمایشــگاه همکار 
اســت. در حــال حاضــر 9۲۱ قلــم دارو داریــم 
۲7 قلم دارو فروش آن متوقف شد و ۱۴ قلم 

دارو تغییر ظاهری داشتند.
این مقام مسئول از واکسینه کردن ۱۰۰ 
درصــدی دام عشــایر خبــر داد و افــزود : دام 
عشــایر کوچ رو هســتند از این رو بیماری این 

دام ها باید کنترل شود.

ملــی  مرکــز  ســتاد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســت،  تشــکیل شــده  کشــتارهای غیرمجــاز 
ایــن  محــل  از  عــده ای   : کــرد  نشــان  خاطــر 
کشــتارها ارتــزاق می کننــد ایــن کشــتارها غیر 
مجــاز اســت و گوشــتی کــه بعــد از کشــتار در 
معــرض هــوای آزاد قــرار بگیرد غیر بهداشــتی 

است.
بــر  مبنــی  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  وی 
اینکه آیا گزارشــی از کشــتار دام های مکروه و 
غیرحالل و فروش آن به ســازمان داده شــده 
است،  افزود: گزارش فروش اسب و االغ به 
دســت ما رســیده اســت ولی در زمینه فروش 
ســگ گزارشــی به ما نداده اند. از مردم تقاضا 
داریــم کــه از خریــد گوشــت در واحدهایی که 
کشــتارها آنهــا خــارج از پروســه دامپزشــکی 

است اجتناب کنند.
معــاون وزیــر کشــاورزی بــا بیــان اینکــه 
حدود 6۰۰ میلیون دوز واکسن در بخش دام 
نیــاز داریــم،  افــزود: 9۱ درصــد از نیــاز از این 
بخش در داخل کشور تولید می شود و حدود 
5۰ میلیــون دوز را وارد می کنیــم. همچنیــن 
حــدود ۱۰.5 میلیارد دوز واکســن برای بخش 
طیور نیاز داریم که ۳.5 میلیارد آن در داخل 

کشور تولید و 7 میلیارد آن وارداتی است.
آقــا میری ادامــه داد: حدود ۱۲۰ میلیون 
آنفوالنــزای  ی  بیتــا  زمینــه  در  واکســن  دوز 
فــوق حــاد پرندگان نیاز داریم کــه از این عدد 
حــدود 6۰ میلیــون دوز در داخل کشــور تولید 
می شــود کــه اگر 6۰ میلیــون دوز دیگر هم در 
داخل تولید شــود از خروج  ۲ میلیون و 5۰۰ 

هزار یورو از کشور جلوگیری می کنیم.
رئیــس ســازمان دامپزشــکی از توســعه 
افــزود:  و  داد  خبــر  کشــورها  بیــن  روابــط 
نظــر  مــد  را  بــا ۴5 کشــور  ســازمان مذاکــره 
قــرار داده اســت چراکــه هــدف مــا این اســت 
کــه بــرای تولیدکننــدگان بــازار ایجــاد کنیــم و 
رایزنی هــای ابتدایــی بــرای تصاحب بخشــی از 
بــازار کشــورهای آفریقایــی را انجــام دادیــم. 
همچنیــن مســیر صادرات طیور بــه عراق بعد 
6 ســال گشــوده شــد. عــالوه بــر ایــن مجــوز 
صــادرات میگو بــه اتحادیه اروپا را اخذ کردیم 
و صــادرات ماهیــان گــرم آبــی و ســردآبی را 

دریافت کردیم.
بــه گفته معــاون وزیر کشــاورزی، مجوز 
صــادرات ۴۰ تــا ۴5 هــزار راس دام بــرای جام 

جهانی فوتبال از ایران داده شده است.

بــهگفتهســخنگویســتادمبــارزهباقاچــاقکاال
وارز،بعــدازسیاســتحمایتــیدولتطیچند
ســالاخیــرازتولیــدلــوازمخانگــی،اینصنعت
رشــدپنــجبرابــریتولیدداشــت،بــهگونهایکه

بتواندحداکثرنیازبازارراتامینکند.
حمیدرضــا دهقانی نیا در گفت وگو با ایرنا با 
اشــاره به نامه دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان 
لوازم صوتی و تصویری مبنی بر ناکارآمدی قانون 
درج شناســه و کد رهگیری در این بخش، اظهار 
داشــت: ایــن مصوبــه، ابــزاری را فراهــم کــرد تــا 
پیگیری کاالها در سطح عرضه با زیرساخت فنی 
ســامانه ها قابل دســترس شــود و برای کاالهایی 
ماننــد تلفــن همراه، لوازم خانگی و پوشــاک اجرا 

شده که موفق هم بوده است.
وی افــزود: بــر همیــن اســاس خواســته این 
انجمن مبنی بر تغییر قانون منطقی نیست، زیرا 
قانون گــذار با لحاظ تمــام جوانب،  این موضوع را 

ابــالغ و اجــرا کرده که نتیجه مثبتی نیز به همراه 
داشته است.

ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
خاطرنشان کرد: در این نامه ادعا شده که اجرای 
قانون شناســه کاال و کــد رهگیری برای تلویزیون 
بی نتیجه بوده اســت، در حالی که آمارها نشــان 
می دهــد رونــد تولید افزایش چشــمگیری داشــته 
کــه بیانگــر مناســب بــودن چرخه تولیــد و فروش 
اســت، زیــرا بــا افزایــش خریــد، تولیــد نیــز رشــد 

خواهد داشت.
دهقانی نیــا بــا بیان اینکــه کاالی قاچاق به 
عنــوان یــک رقیــب، مانــع خرید مــردم و کاهش 
تولیــد می شــود، تصریــح کــرد: بعــد از سیاســت 
ایــن  خانگــی،  لــوازم  تولیــد  از  دولــت  حمایتــی 
صنعــت رشــد پنــج برابــری در تولیــد داشــت و 
از ســه  بــا کیفیــت  ایرانــی  محصــوالت تولیــدی 
میلیــون و ۴۰۰ هــزار دســتگاه در ســال 97 بــه 

۱6 میلیون و 5۰۰ هزار دســتگاه در ســال ۱۴۰۰ 
رسیده است.

وزارت  اعــالم  اســاس  بــر  کــرد:  تاکیــد  وی 
صنعــت، معــدن و تجــارت پیش بینی هــا حاکی از 
تولید ۱8میلیون دستگاه لوازم خانگی برای سال 
۱۴۰۱ اســت کــه تمــام این روند کاهــش قاچاق را 

نشان می دهد.
 رشدتولیدلوازمخانگی

درسالجاری
ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و 
ارز اظهــار داشــت: تولیــد لوازم خانگی در ســال 
۱۴۰۰ بــا توجــه بــه صدور شناســه کاال در ســال 
گذشــته بــرای تولیــد یــک میلیــون و 68۰ هــزار 
دســتگاه لوازم صوتی و تصویری بود که در پنج 
ماهــه نخســت امســال بــه بیــش از 8۰۰ هــزار 
دســتگاه تولیــد دســت یافته ایم کــه این آمار در 

کشــور بی نظیر است.
دهقانی نیــا بــا تاکیــد بر اینکه قانــون صدور 
شناسه و کد رهگیری برای کاالها تغییر نمی کند، 
زیرا از همین طریق کشور توانست تولید داخلی 
را افزایــش دهد، خاطرنشــان کرد: این روند ابزار 
استعالم کاال را برای تولیدکننده، بازرس و مردم 
فراهم کرده اســت تا اصالت کاال در همه مراحل 
قابــل احصــا باشــد و بتوانیــم بــا قاچــاق کاال در 

سطح عرضه برخورد کنیم.

 قاچاقلوازمخانگی
بهکمترازیکمیلیاردو۶00 

میلیوندالررسید
وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
سیاست گذاری الزم برای مبارزه با این پدیده را 
انجام داده و امکان برای ضابطان قانون فراهم 

است تا با قاچاق برخورد قانونی کنند و در این 
زمینه پیگیری های الزم نیز انجام شــده اســت.

ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
گفــت: بــر همین اســاس قاچــاق لــوازم خانگی از 
۲ میلیــارد و ۲۴7 میلیــون دالر بــه کمتــر از یــک 
میلیــارد و 6۰۰ میلیــون دالر رســیده کــه این مهم 
از طریــق مســیر اجــرای اخــذ کــد رهگیــری ممکن 

شده است.
دهقانی نیــا تصریــح کــرد: در نامــه انجمــن 
صنفــی تولیدکننــدگان لــوازم صوتــی و تصویــری 
نوشــته شــده کــه کاالی قاچــاق بــه دلیــل اینکــه 
شــامل مالیــات و حقــوق گمرکــی نمی شــود، ۳۰ 
درصــد ارزان تر از کاالی تولید داخل اســت. این 
موضــوع قابل تایید نیســت، زیرا در این صورت 
افزایــش  نمی توانســت  خانگــی  لــوازم  تولیــد 
پیــدا کنــد و در بــازار مشــتری از کاالی ارزان تــر 

می کرد. استقبال 
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گــروه کشــتیرانی  و مدیرعامــل  رئیــس هیئــت مدیــره  نائــب 
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به دستاورد های این گروه در 
دولــت ســیزدهم گفــت: کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران با 
در نظر داشــتن تامین نیاز های ناوگان با اســتفاده از پتانسیل 
تولیدکنندگان داخلی، اقدام به سفارش کشتی به سازندگان 
داخلی نموده که بر این اساس، با ساخت چهار فروند کشتی 
در داخــل کشــور، مجموعــاً دو هــزار نفــر بــه طــور مســتقیم و 

غیرمستقیم مشغول به کار می شوند.
گــزارش روابــط عمومــی گــروه کشــتیرانی جمهــوری  بــه 
اســامی ایــران، محمدرضــا مدرس خیابانــی کــه بــه مناســبت 
گرامی داشــت هفتــه دولــت ســخن می گفــت، ضمــن تشــریح 
عملکرد کشتیرانی جمهوری اسامی ایران در دولت سیزدهم، 
از تدوین و اجرای برنامه راهبردی ۵ ســاله در گروه کشــتیرانی 
جمهوری اسامی ایران در راستای توسعه همه جانبه فعالیت 
این گروه خبر داد و تصریح کرد: از سال گذشته که نسخه اول 
ســند راهبردی گروه کشــتیرانی جمهوری اسامی ایران تدوین 
شده، همواره سعی بر این بوده که برنامه های توسعه ای گروه 
کشــتیرانی بــه نحــوی که قابل اجرا و عملیاتی باشــد، در ســند 

دیده شود.

 توسعه ناوگان، اولویت اول کشتیرانی
در دولت سیزدهم

وی مهم تریــن اولویــت در گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســامی 
ایــران طــی چند ســال آینده را توســعه ناوگان دانســت و تاکید 
کرد: این اولویت در کنار امور جاری و عملیاتی گروه در دستور 
کار قــرار دارد؛ ایــن در حالــی اســت که در حــال حاضر میانگین 
ســن نــاوگان گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران هجده 
ســال اســت و اگرچــه میانگیــن ســن نــاوگان جهانی نیــز همین 
حدود اســت؛ اما با توجه به وظیفه ملی که ناوگان کشــتیرانی 
جمهــوری اســامی ایــران بــر عهده دارد، الزم اســت بــه موقع و 
در راســتای انجــام تعهــدات ملی، ناوگان به روزرســانی و جوان 

سازی شود.
مدرس خیابانی تصریح کرد: برای توسعه ناوگان، نیاز به 
ساخت و خرید کشتی به صورت همزمان و فروش کشتی های 
کهنــه بــه بهتریــن شــکل وجــود دارد؛ ضمن اینکه طبــق برنامه، 
توســعه گروه کشــتیرانی جمهوری اسامی ایران شامل توسعه 
در حوزه های کانتینر، حمل فله، ابنیه و زیرســاخت های فنی و 

حتی کریدور  نیز می شود.

الحاق ۴ فروند کشتی ساخت داخل و 
افزایش ۴۰ درصد به ظرفیت حمل بار

وی با تاکید بر اینکه تا کنون و بر اســاس ســند چشــم انداز ۵ 
ســاله گــروه کشــتیرانی جمهوری اســامی ایــران، چندین پروژه 
توســعه ای فعال شــده اســت، گفت: در بُعد ســاخت کشتی در 
داخل کشور، ساخت چهار فروند شناور جهت الحاق به ناوگان 
کشــتیرانی دریای خزر در یارد های داخلی آغاز شــده اســت که 
با اضافه شــدن این شــناور ها به ناوگان، ۴۰ درصد به ظرفیت 

حمل کانتینری کشتیرانی در دریای خزر افزوده می شود.
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران، افزود: 
در حــال حاضــر ظرفیــت حمــل کانتینــری کشــتی های نــاوگان 
کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران در قالب شــرکت کشتیرانی 
دریای خزر و در این دریا، حدود ۷۰ هزار TEU در ســال اســت 
که با ورود چهار فروند کشــتی ســاخت داخل، این رقم به ۱۰۰ 

هزار TEU در سال افزایش می یابد.

سفارش ساخت داخل دو فروند شناور 
خدمات عمومی

مدرس خیابانی در رابطه با الحاق شــرکت کشــتی سازی اروندان به 
گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران نیز گفت: این الحاق، تکمیل 
کننده زنجیره ارزش و تولید در گروه کشــتیرانی جمهوری اســامی 
ایران است؛ به نحوی که در حال حاضر فرآیند نقل و انتقال شرکت 

اروندان به گروه انجام شــده اســت، ضمن اینکه برنامه ریزی الزم 
جهت توسعه این شرکت صورت گرفته و به زودی، فعالیت ها 

در این حوزه نیز آغاز خواهد شد. وی در این رابطه توضیح 
داد: شــرکت ارونــدان قــرار اســت فعالیــت خــود را بــا 
ساخت دو فروند شناور خدمات عمومی که مورد نیاز 
شرکت های تابعه گروه کشتیرانی است، آغاز کند که 
بــا توجه بــه برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه، قرارداد 

ســاخت ایــن دو فرونــد نیــز در انتهای 
شهریور منعقد می شود.

گــروه  مدیرعامــل 
جمهــوری  کشــتیرانی 
بیــان  بــا  ایــران  اســامی 
روزرســانی  بــه  اینکــه 
زیرســاخت های شــرکت 
دســت  در  ارونــدان 
انجــام اســت، تصریح 
کــرد: با توجــه به قرار 

داشتن یارد کشتی سازی اروندان در استان خوزستان مقرر شده، 
تعمیرات سفری ناوگان در این استان به این شرکت منتقل شود.

افزایش ۴۰ هزار TEU به ظرفیت کانتینری 
ناوگان علیرغم تحریم های ظالمانه

مدرس خیابانــی از دیگر دســتاورد های قابل توجه گروه کشــتیرانی 
در راستای اجرای دو راهبرد »تولید، پشتیبانی و مانع 
زدایی ها« و »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
اعام شده از سوی مقام معظم رهبری را سفارش 
ساخت کانتینر به تولیدکنندگان ایرانی دانست 
و خاطرنشان کرد: برای اولین بار در کشور موفق 
شدیم به کمک یکی از شرکت های داخلی، حدود 
هزار TEU کانتینر استاندارد معادل ۵۰۰ دستگاه 
کانتینر ۴۰ فوتی را با موفقیت تولید کنیم که 
بخــش اعظــم ایــن کانتینر هــا تحویــل 
شــده و مابقــی نیــز، در حال تحویل 
اســت؛ ضمن اینکــه بخش اعظمی 
از ایــن کانتینر هــا به حــوزه کریدور 
خــزر  دریــای  و  جنــوب  شــمال- 
اختصــاص پیدا کــرده و به حوزه 

خزر منتقل شده است.
گــروه  مدیرعامــل 
کشــتیرانی جمهوری اســامی 

ایــران همچنیــن از افزایــش ۴۰ هــزار TEU بــه ایــن نــاوگان علیرغم 
تحریم¬هــای ظالمانــه خبــر داد و گفــت: ســفارش ســاخت ۱۰۰۰ 
کانتینــر ۴۰ فوتــی بــه ســازندگان داخلــی داده شــده و قرارداد هــای 
مرتبــط بــا آن منعقــد شــده اســت.  وی تاکیــد کرد: با توجــه به نیاز 
گروه کشــتیرانی به کانتینر های نو، با شــش شــرکت بزرگ داخلی 
تفاهــم نامــه ســاخت کانتینر امضا شــده که بخشــی از این تفاهم 

نامه ها نیز اجرایی شده است.

تامین ۸۰ درصد نیاز های ناوگان از داخل کشور
وی یکــی از دیگــر از دســتاورد های قابــل توجــه گــروه کشــتیرانی 
جمهوری اســامی ایران را طی ســال گذشــته، تامین بیش از ۸۰ 
درصد از نیاز های ناوگان از داخل کشور دانست و اظهار داشت: با 
توجه به برنامه ریزی طوالنی مدت و منسجمی که صورت گرفته، 
طی ســال گذشــته نیاز های ناوگان به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر از 
تولیــدات داخلــی  و از بــازار داخلــی کشــور تامین شــد که شــامل 
تمامی نیازمندی های ناوگان از جمله سوخت، ملزومات، قطعات 
یدکی، تعمیرات سفری، تعمیرات ادواری، کاس کشتی ها، پرچم 

و آموزش بوده است.

اشتغال 2هزار نفر در ساخت ۴ فروند کشتی 
مدرس خیابانی در خصوص توجه به موضوع اشــتغالزایی از ســوی 
گروه کشتیرانی در شرایط تحریم های ظالمانه نیز اشاره ای داشت 
و در این باره گفت: با ساخت چهار فروند کشتی که پیش از این 

بــه آن ها پرداخته شــد، پیش بینی می شــود مجموعــاً دو هزار نفر 
برای ساخت این چهار فروند کشتی به طور مستقیم و غیرمستقیم 

مشغول به کار شوند.
وی افــزود: همچنیــن ده هــا کارگاه مختلــف و تامیــن کننــده 
متنوع در جنوب و شمال کشور، در این پروژه ها مشارکت مستقیم 
و غیرمستقیم خواهند داشت؛ ضمن اینکه ۱۰۰ درصد شناور هایی 
که امکان تعمیر آن ها در داخل فراهم باشد، با استفاده از ظرفیت 

داخل کشور تعمیر می شوند.
مــدرس خیابانــی ادامــه داد: در عین حال، بــرای آن بخش از 
شــناور هایی کــه امــکان تعمیر آن هــا در داخل وجود نــدارد، تاش 
می شود تا با تجهیز و تقویت امکانات مرتبط با تعمیرات در داخل 

کشور، حداکثر تعمیرات را در داخل کشور انجام دهیم.
وی ادامــه داد: بــا حــذف حــدود ۷۰۰ نفــر از کارکنــان دریایــی 
خارجی، هم اکنون ۳۷۰۰ نفر از کادر دریایی ناوگان ملی کشتیرانی 
جمهوری اسامی ایران را جوانان ایرانی تشکیل می دهند و تعداد 
کارکنان خارجی به صفر نزدیک شده است؛ بدیهی است در برخی 
از مواقــع، به دلیل موضوعاتی همچون شــیوع بیمــاری کرونا، ویزا 
و پاســپورت ممکن اســت به صورت موقت، از کارکنان خارجی در 
سفر های خارجی استفاده شود که این میزان، حداکثر یک درصد 

و معادل حداکثر ۴۰ نفر در کل بدنه ۳۷۰۰ نفری ناوگان است.
مدرس خیابانی تاکید کرد: طی دو سال گذشته توانستیم با 
اســتخدام نیــروی کار داخلی، نیروی خارجی فعــال در ناوگان را به 

نزدیک صفر برسانیم.

ثبت رکورد حمل 2۷ میلیون تن بار در سال ۱۴۰۰
مدیرعامــل گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران از جملــه 
دستاورد های مهم این گروه را طی سال ۱۴۰۰ که به احتمال فراوان 
در ســال جــاری نیــز تکــرار خواهــد شــد، دســتیابی به رکــورد حمل 
۲۷ میلیــون تــن کاال اعــام و خاطرنشــان کــرد: این رکــورد تاریخی 
با بهره گیری از ۱۴۰ فروند شــناور ملکی این گروه به دســت آمده 

است.
وی ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه بــه علــت تحریم هــا، 
تامین ســوخت از مبادی خارجی با دشــواری مواجه بود که بر این 
اساس، با نگاه ویژه ای که گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
به تامین نیاز های ناوگان از داخل کشــور داشــته است، با تکیه بر 
توانمندی هــای داخلــی موفق شــدیم تا ۱۰۰ درصد از ســوخت مورد 
نیاز ناوگان را از داخل تامین کنیم؛ به نحوی که هم اکنون، کلیه 
ســوخت مورد نیاز شــناور هایی که به ایران تردد دارند، با همکاری 
تنگاتنگ با وزارت نفت و پاالیشــگاه های داخلی، در داخل کشــور 

تامین می شود.

 حمل ۳۰۰ دستگاه کانتینر 
کاالی ترانزیتی روسیه 

وی مأموریت مهم گروه کشتیرانی طی سال جاری را احیای کریدور 
شمال-جنوب اعام کرد و گفت: گروه کشتیرانی جمهوری اسامی 
ایران موفق شد از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۳۰۰ دستگاه 

کانتینر کاالی ترانزیتی روسیه را به این کشور حمل کند.

کاهش ۳۰ درصدی هزینه حمل بار با احیای 
کریدور شمال- جنوب

مدرس خیابانی تصریح کرد: با احیای کریدور شمال-جنوب هزینه 
حمل کاال نســبت به مســیر کانال ســوئز تا ۳۰ درصد و زمان حمل 
آن تا ۴۰ درصد کاهش می یابد که امیدواریم در این زمینه نیز گروه 

کشتیرانی جمهوری اسامی ایران برگ زرین دیگری ثبت کند.

 مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران خبر داد:
اشتغال به کار 2۰۰۰ ایرانی در ساخت ۴ فروند کشتی داخلی 

رئیس سازمان توسعه 
تجارت: مشکل انتقال ارز 

در قطر حل شد
رئیس ســازمان توســعه تجــارت ایران اعــام کرد پیاده 
ســازی صرافــی و هماهنگــی با چند بانــک قطری انجام 

شد تا با هزینه پایین ارز انتقال یابد.
علیرضــا پیمان پــاک در دومین همایش آشــنایی با 
بــازار قطــر و معرفــی نمایشــگاه های تخصصــی ایران در 
دوحــه بــه مناســبت جام جهانــی پیــش رو، اظهــار کــرد: 
توســعه تجــارت بــا قطــر دو ویژگــی دارد؛ نخســت بحث 
صادرات محصوالت اســت. در ســازمان توســعه تجارت 
چند نمایشگاه را به عنوان بازار هدف انتخاب کرده ایم؛ 
به طور مثال در روسیه، شرق آسیا، آفریقا و کشورهای 
همســایه که یکی از اهداف اصلی هم بازار قطر اســت. 
معمــوالً یــک یــا دو رویــداد خــاص را انتخــاب می کنیــم 
و بــا حمایت هــای همــه جانبــه دولــت روی آنهــا متمرکز 

می شویم.

وی نمایشگاه پیش روی قطر را فرصتی برای زمینه سازی 
توســعه تجارت با این کشــور قلمداد و تصریح کرد: این 
نمایشــگاه کــه در بــازه زمانــی مناســبی برگزار می شــود، 
می توانــد منجــر به عقد قــرارداد برای جام جهانی شــود. 
طبــق بررســی های دقیــق قطعــاً قطری هــا در دوره جــام 
مواجــه خواهنــد شــد.  کاال  کمبــود  بــا مشــکل  جهانــی 
بنابرایــن ســفر رئیــس جمهــور بــه قطر و همچنین ســفر 
امیر قطر به ایران را می توان فرصت مناسبی برای جذب 
منابع مالی و مشارکت های تجاری با این کشور برشمرد.
شــرایط  در  قطعــاً  کــرد:  خاطرنشــان  پیمان پــاک 
فعلــی قطری هــا در پروژه هــای نفت، گاز، پتروشــیمی و 
راهســازی ورود نمی کننــد امــا از پروژه هــای کوچــک کــه 
می توانــد برایشــان برنــد ایجــاد کند، به خوبی اســتقبال 
کردند. به گفته پیمان پاک، مشــوق های صادراتی ســال 
۱۴۰۱ به این نمایشــگاه تخصیص یافته است. همچنین 
پیاده ســازی صرافــی و هماهنگــی بــا چنــد بانــک قطــری 

انجام شد تا با هزینه پایین ارز انتقال یابد.
وی تاکید کرد: حضور در نمایشگاه قطر و استفاده 
از جــام جهانــی فرصت بســیار خوب بــرای تجارت با این 

کشور است.

خبـــــــــــــــــر

بــازرس اتحادیــه واردکننــدگان نهاده هــای دام و 
طیور خاطر نشــان کرد که طلــب واردکننده های 
حــدود  تومانــی   4200 ارز  از  دامــی  نهاده هــای 
270 میلیــون یــورو اســت آنها محمولــه را وارد و 

فروخته  اند اما هنوز ارز آن را دریافت نکردند.
کاالهــای  واردات  رونــد  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
اساســی روزانــه انجــام می شــود؛ ســوال اصلــی 
اینجاســت که آیا در ترخیص این کاالها در بنادر 
مشکلی داریم و چه میزان از کاالهای اساسی در 

بنادر بالتکیلف ماندند.
کســری لشــگری در گفت وگــو بــا ایلنــا، در 
پاســخ به این پرســش که چه حجم  از نهاده های 
دامی وارداتی در بنادر بالتکلیف مانده اند، افزود: 
درصــد محموله هــای بالتکلیف در خصوص نهاده 

دامــی، قابــل توجــه نیســت و کاالهــای بالتکلیف 
یــا مشــکل اســنادی دارند و یا  کیفیــت آنها تایید 

نشده و باید معدوم شوند.
ایــن فعــال صنفــی ادامه داد: کاالهــا زمانی که در 
گمرکات می ماند بعد از یک بازه زمانی به سازمان 
فروش اموال تملیکی ارجاع داده می شوند و این 
ســازمان 2.5 درصــد کارمــزد دریافــت می کنــد تــا 

روند ترخصیص کاالها را آزاد کند.
بــه گفته لشــگری؛ حــدود ۱۰ درصد از کاالهایی که 
بــا ارز ۴2۰۰ تومانــی وارد می شــدند در گمــرکات 
تکلیــف  تعییــن  منتظــر  و  هســتند  بالتکلیــف 
هســتند. وی بــا بیــان اینکــه کاالهــای جدیــد طبــق 
اصــول مشــخصی وارد می شــوند کــه بــرای تاجــر و 
گمــرک مشــکلی ایجــاد نمی کند، گفــت: عدد طلب 

واردکننده های نهاده های دامی از ارز ۴2۰۰ تومانی 
حدود 27۰ میلیون یورو است آنها محموله را وارد 

و فروخته  اند اما هنوز ارز آن را دریافت نکردند.
بازرس اتحادیه واردکنندگان دام و طیور در 
پاســخ بــه این پرســش کــه وزیر کشــاورزی اعالم 
کــرد کــه محدودیتی بــرای واردات نهاده از ســوی 
بخــش خصوصــی وجــود نــدارد و هــر تشــکل و 
اتحادیــه ای می توانــد اقدام بــه واردات نهاده کند 
آیــا ایــن گفته وزیر را تاییــد می کنید؟ گفت: وزیر 
کشــاورزی بــاور دارد کــه محدودیتــی در واردات 
نهــاده دامــی وجــود نــدارد ایــن در حالیســت کــه 
ســازمان توســعه تجارت واردات را منوط به ثبت 
و ســابقه کــرده اســت و شــرکت هایی کــه بــرای 
نخســتین بــار می خواهنــد واردات انجــام دهنــد 

سقف 5۰۰ هزار دالر را در نظر گرفته است.
رابطــه مســیح کشــاورز  ایــن  در  همچنیــن 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج، در پاســخ به این 
پرسش که آیا آماری از برنج خارجی که در بنادر 
بالتکلیــف مانــده در دســت داریــد؟ گفت: بخش 
محــدودی از برنــج وارداتــی ممکن اســت به دلیل 
تغییر ثبت سفارش گمرکی معطل مانده باشد و 
در حال حاضر برنج جزو کاالهای رسوبی نیست.
کشــاورز در پاســخ بــه این پرســش که وزیر 
کشــاورزی اعــالم کــرد کــه امســال ممنوعیتــی در 
واردات برنــج خارجــی وضــع نکردیــم ولــی طبــق 
توافقی که با واردکنندگان داشــتیم برنج خارجی 
درفصل برداشــت برنج ایرانی توزیع نمی شود آیا 
ایــن رونــد منطقــی بــه نظر می رســد؟ گفــت: این 

سخن سنجیده نیست چرا یک تاجر سرمایه خود 
را در انبارها ذخیره نمی کند؛ این سخن برای آرام 
کــردن نماینــدگان شــمال کشــور طرح شــد که ما 
ممنوعیــت را رفــع  کنیــم امــا در ازای آن یکســری 
بندها برای واردکنندگان در نظر می گیریم که به 

تولید داخلی لطمه ای وارد نشود.
وی بــا بیــان اینکــه برنــج بــا ارز نیمایــی وارد 
می شــود، افــزود: در حــال حاضــر برنــج خارجــی 
تهدیــدی بــرای برنــج ایرانی نیســت چراکه فاصله 
معناداری بین قیمت برنج خارجی و ایرانی وجود 
نــدارد؛ رکــود کامل در بازار برنج داخلی و خارجی 
بــه دلیــل کاهــش تــوان خرید مــردم حاکم شــده 
اســت و تــا مشــکالت اقتصــادی مردم حل نشــود 

بازار از این شرایط خارج نخواهد شد.

بــر  تاکیــد  بــا  تجــارت  و  معــدن  وزیــر صنعــت، 
مصوبــه هیــات دولــت در مورد رمــز ارزها، گفت 
که آیین نامه ای که در دولت مصوب شد، بسیار 
کامــل و دقیق اســت که همــه موضوعات مربوط 
به رمزدارایی ها را از جمله نحوه تامین ســوخت 
و انــرژی آنــان، نحوه واگــذاری و اعطای مجوزها 

را مشخص کرد.
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
اختتامیــه  حاشــیه  در  امیــن  فاطمــی  ســیدرضا 
جمــع  در  خــودرو  صنعــت  تحــول  نمایشــگاه 
اخیــر  مصوبــه  جزئیــات  تشــریح  بــه  خبرنــگاران 
دولــت دربــاره آزادســازی واردات بــا رمزدارایی هــا 
پرداخت و افزود: قبال وزارت صمت به یک ســری 
از واحدهــا جــواز تاســیس داده بــود کــه بتواننــد 
واحدهای اســتخراج رمزدارایی را احداث کنند که 
مشکالت حقوقی وقفه ای را در این موضوع ایجاد 
کــرد، اما امــروز در دولت آیین نامه کاملی مصوب 

شد و استخراج رمزدارایی ها رسمیت پیدا کرد.
وی ادامــه داد: از چنــد هفتــه قبــل امــکان 
واردات بــا رمزدارایی هــا فراهــم و ایــن مســاله در 
توافقنامــه ای بیــن وزارت صمــت و بانــک مرکــزی 
محــل  از  واردات  بــار  نخســتین  بــرای  و  انجــام 

رمزدارایی ها فعال شد.

وزیــر صمــت تصریــح کــرد: آیین نامــه ای کــه 
در دولــت مصــوب شــد، آیین نامــه بســیار کامــل 
و دقیقــی اســت کــه همــه موضوعــات مربــوط بــه 
رمزدارایی هــا را از جملــه نحــوه تامیــن ســوخت و 
انــرژی آنــان، نحوه واگــذاری و اعطــای مجوزها را 
مشــخص کــرد کــه ایــن مجوزهــا را وزارت صمــت 

درباره استخراج رمزدارایی ها خواهد داد.
فاطمــی امیــن خاطرنشــان کــرد: ایــن خبــر 
مهمــی اســت که مدتهاســت فعاالن ایــن صنعت 
منتظرش بودند و این واردات می تواند درباره هر 
کاالیــی از جملــه خــودرو باشــد. شــما وقتی قصد 
واردات یک کاال را دارید باید یک ارزی را پرداخت 
کنیــد کــه ایــن ارز می تواند اکنون بــه جای دالر و 

یورو از بیت کوین استفاده شود.
وی اضافــه کــرد: در همیــن زمینــه، مراکــز 
رســمی اســتخراج بیــت کویــن کــه زیرنظــر وزارت 
صمــت فعالیــت می کننــد و دارای مجوز هســتند، 
بــا هماهنگــی کــه بــا بانــک مرکــزی انجــام شــده 
خــودرو  واردات  بــرای  کویــن  بیــت  از  می تواننــد 

استفاده کنند.
ایــن عضو کابینه دولت در پاســخ به ســؤال 
اعــالم تعرفه هــای واردات  دیگــری دربــاره زمــان 
خــودرو، گفــت: آیین نامــه ایــن مســاله مشــخص 

شــده اســت، مــا دو هفتــه )تــا ۱۸ شــهریور( بــه 
واردکنندگان حائز شــرایط زمــان داده ایم، زیرا بر 
اســاس قانــون مجلــس در بحــث واردات خــودرو 
باید انتقال فناوری انجام شود و این گونه نیست 
که هرکسی برای خودش بتواند خودرو وارد کند، 
در نتیجــه مــا یــک فراخوانی را روزیکشــنبه اعالم 
کردیــم کــه متقاضیــان واردکننــده خــودرو مدارک 

خودشان را ارائه دهند. 
وی افــزود: ایــن شــرکت ها بایــد نمایندگــی 
رســمی و خدمــات پــس از فروش داشــته باشــند 
و بایــد اعالم کننــد که در ازای واردات خودرو چه 
فنــاوری را به کشــور وارد می کننــد. وزارت صمت 
بعد از بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و 
بهتری را ارائه کنند، مجوز خواهند داد تا خودرو 

وارد کنند.
فاطمــی امیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
میــزان تعرفــه واردات خــودرو، خاطرنشــان کــرد: 
تعرفه هــای خــودرو بــه صــورت شــناور و در یــک 
محدوده باز تعریف شــده اســت که بستگی دارد 
خــودرو بــه چــه صورتــی فروختــه شــود. بــه دلیل 
اینکــه مــا نمی خواهیم رانتی بــرای یک واردکننده 
ایجاد شــود، ســازوکاری را تعریف کردیم که پس 
از واردات خــودرو، بــه صــورت پیش فــرض و علی 

الحساب یک سود بازرگانی پیش بینی می شود و 
متقاضی خودرو را وارد می کند. 

وی افزود: پس از این خودرو در بورس کاال 
عرضــه می شــود و فــرض کنیــد کــه اگر بــه قیمت 
تــا 5۰۰ میلیــون بــه فــروش برســد، ســود   ۴۰۰
مناســب و عادالنــه ای را ســازمان حمایــت تعییــن 
خواهــد کــرد. اگــر خــوردو بــه طــور فرضــی 5۰۰ 
میلیــون تومــان بــه فــروش برســد و ۴5۰ تومــان 
قیمت واقعی و 5۰ میلیون تومان را سود در نظر 
بگیریم، در این شرایط سود بازرگانی به نحوه ای 
شناور تعیین می شود که آن قیمت ۴5۰ میلیون 
تومــان در بیایــد. اگــر قیمت خودروهــای وارداتی 
در بازار بیش از آن چیزی باشد که آن خودرو در 
خــارج از کشــور دارد، ایــن مابه التفــاوت در قالب 
ســود بازرگانــی بــه خزانه دولت واریز می شــود تا 
هیــچ ســوء اســتفاده و رانتــی بــرای واردکنندگان 

ایجاد نشود.
وزیــر صمــت در پاســخ بــه ســوالی دیگــری 

دربــاره اظهــارات وزیر اقتصاد مبنــی بر رتبه بندی 
میــان صادرکنندگان و اینکه آیا وزارت صمت هم 
در ایــن مســاله دخالــت خواهدکــرد، گفــت: اصال 
ایــن کار مــا اســت و رتبه بنــدی واردکننــدگان و 
صادرکنندگان را آغاز کرده ایم و اگر صادرکننده ای 
مــاده خامــی را صــادر کنــد، این به لحــاظ فناوری 
ارزش کمتــری دارد تــا اینکــه صادرکننــده ای یــک 

تجهیزات پزشکی را صادر  کند. 
وی اظهارداشــت: کاالهــا بــر اســاس اینکــه 
دانــش پایــه یــا معمولی باشــند و صــادرات آن به 
کــدام کشــور انجــام می شــود و کیفیــت و مبلــغ 
کاال به چه ترتیبی اســت، بر اساس شاخص های 
مختلفی ارزش گذاری و رتبه بندی می شــود، زیرا 
شــاهد هســتیم صادرکننــده محصولــی را صــادر 
می کنــد کــه موجــب دیــد منفــی بــه محصــوالت 
ایرانــی می شــود. البتــه هم اکنــون واردات هم بر 
اســاس رتبه بنــدی انجــام می شــود و ایــن مســاله 
درباره تولیدکنندگان هم به همین ترتیب است.

شرایط واردات نهاده های دامی اعام شد

 جزئیات مصوبه دولت
درباره واردات خودرو با رمزدارایی ها
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اژه ای: گلوگاه های تخلف در 
ساخت وسازهای غیر مجاز 

را باید مسدود کرد
رئیــسقــوهقضاییــهدرنشســتبــااعضــایکمیســیون
کشــاورزیمجلــسبــرضــرورت»تدویــنضوابــطشــفاف
وپایــدار«و»جلوگیــریازاعمــالســایقمدیریتــی«در
مباحثمرتبطبا»ارزیابیاثراتزیستمحیطیاستقرار

صنایع«وهمچنین»تغییرکاربریها«تاکیدکرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم 
نشســت های  ادامــه  در  اژه ای  محســنی  والمســلمین 
مســتمر خود با کمیســیون ها و فراکســیون های مختلف 
مجلس شورای اسالمی، عصر روز )یکشنبه ۶ شهریور( 
با اعضای کمیســیون »کشــاورزی، آب ، منابع طبیعی و 

محیط زیست«، دیدار کرد.

رئیــس قــوه قضاییــه در ایــن نشســت با اشــاره به 
نقــش مقولــه کشــاورزی در تقویــت بنیــه اقتصــادی و 
تولیــدی کشــور، اظهــار کــرد: ســهم بخــش کشــاورزی 
در اقتصــاد، ایجــاد اشــتغال و حتــی تحکیــم اســتقالل و 
امنیت کشــور از حیث تولید محصوالت اساســی و عدم 
اثــر تحریم هــا، ســهمی  تقلیــل  وابســتگی و همچنیــن 

غیرقابل انکار و حائز اهمیت است.
 محســنی اژه ای تصریــح کــرد: احســاس مــن آن 
اســت کــه کشــاورزان مــا و مســئوالن مربوطــه در ایــن 
حــوزه آنطــور کــه بایــد و شــاید بــه جایــگاه و نقش خود 
برای پیشــبرد و توســعه کشاورزی و ارتباط این مقوله با 
توســعه همه جانبه کشــور، واقف نیســتند؛ لذا ضرورت 
دارد آگاهی عمومی نســبت به نقشــی که کشــاورزی در 

تحکیم استقالل و امنیت کشور دارد، افزایش یابد.
رئیس دســتگاه قضا با اشــاره به اهمیت باالی دو 
عنصــر »آب« و »خــاک« در امــر کشــاورزی، بهره گیــری 
را مقولــه ای بســیار اساســی  ایــن دو عنصــر  از  بهینــه 
دانســت و گفــت: کشــاورز مــا به تنهایی امــکان مکانیزه 
کــردن امــور مربــوط به کشــاورزی و زراعــت را ندارد؛ لذا 
بخــش خصوصــی در ایــن قضیــه بایــد ورود کنــد؛ ورود 
بخــش خصوصــی بــه ایــن مقولــه مهــم نیــز در گــروی 

حمایت و تامین امنیت سرمایه گذاری است.
وی در ادامــه بــر اهمیــت ارتقــاء وضعیــت شــبکه 
توزیــع محصــوالت کشــاورزی و حذف واســطه ها در این 
فقــره اشــاره کــرد و گفــت: کشــاورز مــا بــا گرفتاری ها و 
سختی های زیاد، محصول را برداشت می کند اما عایدی 
کمــی از فــروش ایــن محصــول دارد؛ در مقابــل همیــن 
محصــول بعضــاً با قیمت باالیی به دســت مصرف کننده 
می رســد؛ لذا اصالح شــبکه توزیع محصوالت کشاورزی 

مقوله ای مهم و ضروری است.
رئیــس قــوه قضاییــه در ادامه بر ضــرورت »تدوین 
اعمــال  از  »جلوگیــری  و  پایــدار«  و  شــفاف  ضوابــط 
»ارزیابــی  بــا  مرتبــط  مباحــث  در  مدیریتــی«  ســالیق 
اثــرات زیســت محیطــی اســتقرار صنایــع« و همچنیــن 
»تغییــر کاربری هــا« اشــاره کرد و بیان داشــت: چندین 
ســال اســت که مــن تاکید دارم باید مرجــع صدور مجوز 
تغییرکاربری هــا تعیین شــود و این موضــوع را به دولت 
و مجلــس نیــز منتقــل کــرده ام؛ بایــد توجــه داشــت کــه 
عــدم تعیین مرجع صــدور مجوز تغییر کاربری ها و عدم 
ســاماندهی این مقوله مهم، دارای پیامدهای نامطلوبی 

در حوزه اراضی و منابع طبیعی و کشاورزی است.
بــه موضــوع  اشــاره  بــا  ادامــه  در  اژه ای  محســنی 
ســاخت و ســازهای غیرمجاز در حریم شــهرها و تبعات 
و عواقــب ایــن پدیده، اظهار داشــت: در تهــران با میزان 
بسیار باال و قابل توجهی از ساخت و سازهای غیرمجاز 
مواجــه هســتیم کــه کمیســیون مربوطه رأی بــه تخریب 
آنهــا داده اســت اما شــهرداری در این راســتا مالحظاتی 
دارد؛ از جملــه آنکــه تاکیــد دارد از ســاخت ایــن ابنیــه 
چندیــن ســال اســت گذشــته اســت؛ در این حــوزه یکی 
از آســیب ها آن اســت کــه الزامــات اخذ پایــان کار لحاظ 
نمی شــود و فــرد صرفــاً در زمــان فروش بــه صرافت اخذ 
پایــان کار می افتــد؛ در اینجا شــاهد یکــی از گلوگاه های 

تخلف هستیم؛ باید این گلوگاه ها را مسدود کرد.
رئیــس قــوه قضاییــه در پایــان تاکید کــرد: در همه 
حوزه هــا بویــژه حوزه های مرتبط با حقوق عامه و اراضی 
و منابع طبیعی، اهتمام من آن است که آنچه در توانم 
می باشد در راستای انتفاع مردم و کشور انجام دهم و 
در این مســیر به همفکری و مســاعدت شــما نمایندگان 

مجلس نیز نیاز دارم.

موسسات اعتباری مکلف 
به شفاف کردن سامانه های 

عملیاتی خود شدند
نماینــدگانمجلسشــورایاســامیتمامیموسســات
اعتباریرامکلفبهطراحیسامانههایعملیاتیخود
بــاالگــویاباغیبانکمرکزیبهمنظــورنظارتبرخط
ازســویبانــکمرکــزیوکلیــهاعضــایهیــاتمدیرهو

هیاتعاملکردند.
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  ایســنا،  گــزارش  بــه 
روزگذشــته  اول  نوبــت  علنــی  جلســه  در  اســالمی 
)دوشنبه(، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره 
طرح نظام بانکداری جمهوری اســالمی ایران را بررســی 

کرده و ماده ۲۰ این طرح را به تصویب رساندند.

اخبـــــــــــــــــار

اکرمرضائینژاد

رئیــسجمهــوریبــاتاکیــدبــراینکــهاقدامــات
دولــتبــرایکنترلتورموشــروعایــناقدامات
ازبدنهدولتگفت:»دنبالاینهســتیمکهاز
ناحیــهقانــونودولــت،کاریکــهباعثافزایش
تورممیشــودانجامندهیم.اولیناقدامدولت
ســیزدهمبــرایمقابلــهبــامســالهتورمــیکهدر
شــهریور۱۴۰۰قریببه۶۰درصدبود،اینبود

کهکارهایتورمزاراکناربگذارد.«
ســیدابراهیم رئیســی در ابتــدای نشســت خبــری 
خود با نمایندگان رســانه های داخلی و خارجی با 
بیان اینکه خدا را شــاکرم که یک ســال به عنوان 
مســئول، خدمتگــزار مــردم بودیــم، اظهــار کــرد: 
تغییــر رویکردهایــی را در این مدت داشــتیم و در 
یک سال گذشته مواردی را در این زمینه داشتیم 
که اولین مورد آن ایجاد دولتی مردمی و توجه به 
مردم و خواست آنان و حضور در میان مردم بود.

درمیانمردمبودنبرایمایک
اصلاست

رئیــس جمهوری ادامــه داد: حضور در میان 
مــردم کشــور در شــهرها و روســتاها در راســتای 
همیــن دیــدگاه بــوده اســت. حضــور در مجامــع 
کارگــری، حوزه هــا و دانشــگاه ها در همین راســتا 
بــوده اســت. کســانی که مالمــت می کردنــد ثمره 
ایــن حضــور در بیــن مــردم چیســت و نگــران آن 
بودنــد، تجربــه میــان مــردم بــودن و لــذت آن را 

نچشیده اند.
رئیــس دولت ســیزدهم تاکید کرد: در میان 
مردم بودن برای ما یک اصل و رویکرد به حساب 
می آیــد. اینکــه ما باید از نزدیک مردم را ببینیم و 
مسئله و مشکل آنان را بیابیم و برای حل مساله 

و مشکل  تالش کنیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رویکــرد مــا عدالت محــور 
اســت، اظهــار کــرد: بودجــه مــا براســاس عدالــت 
تنظیــم شــده و بایــد آمایــش ســرزمینی هم توجه 
داشت. در جذب نیروی انسانی، پرداخت ها و به 
کارگیری افراد تاکید شده که باید پیوست عدالت 
داشــته باشــد. مســئله عدالــت بایــد بــه تمامــی 
اقدامات گرایش داشــته باشــد و با گوشــزد کردن 

موارد مشخص به سمت رعایت عدالت برویم.

ساختارهایفسادزادردولت
بایداصاحشود

رئیســی تصریح کرد: ستیز با فساد سومین 
رویکرد ماست، باید با کسانی که با رشوه و سایر 
مــوارد نظــام اداری ما را با فســاد همراه می کنند، 
مقابله شود. حتی در مواردی که نه فساد، بلکه 
تخلــف صورت گرفته اســت هم بــه دنبال نظارت 

و کنتــرل و مقابلــه بودیــم و البتــه وظیفه ضدیت 
با فســاد در هر ســازمانی اول از همه خود همان 
ســازمان و دولتمردان باید باشــند و در این مورد 
آنچه که وجود داشته با آن برخورد شده است.

وی افــزود: ســاختارهای فســادزا در دولــت 
بایــد اصــالح شــود تــا جلــوی تولیــد پرونده هــای 
متعــدد را بگیریــم،   البته آنچه شــکل می گیرد به 
آن رســیدگی  شــود. مــا بایــد ســاختارها را اصالح 

کنیم که اساساً چنین اتفاقاتی نیفتد.

تاکیدداریمکهدولتگرفتار
حاشیهنشود

رئیس جمهوری ادامه داد: مساله همگرایی 
و هم افزایی میان نهادهای مختلف هم در دولت 
مــورد توجــه اســت. همچنیــن ما تاکیــد داریم که 
دولت گرفتار حاشــیه نشود. در برخی دولت های 
تاکیــدات  امــا  بوده ایــم،  امــر  ایــن  قبلــی شــاهد 
همواره در دولت این بوده که حاشــیه ها ما را از 

متن، که خدمتگزاری به مردم است دور نکند.

مثلبرخیدولتهامنتظرتغییر
نگاهبیگانگاننباشیم

بــرای  جهــادی  حرکــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پیشــبرد امور کشور هم از تاکیدات دولت است، 
اظهار کرد: برخالف وجود موانع ما باید آن موانع 
را رفع کنیم و بدانیم که به تعبیر رهبری انقالب، 
هیــچ مشــکلی در کشــور نیســت کــه حل شــدنی 
نباشــد. پــس مــا با روحیــه جهادی بــه دنبال حل 

مشکالت باشیم.
رئیسی تصریح کرد: نگاه به درون نه بیرون 

برای حل مشــکالت مدنظر بوده اســت تا بدانیم 
بیگانــگان بــرای ما مشــکلی حــل نمی کنند و برای 
هیچکــس هــم حــل نکرده اند. ما بایــد به درون و 
ظرفیت هــای داخلــی و اتــکا به نیروهای کشــور را 
توجه داشته باشیم و مثل برخی دولت ها منتظر 

تغییر نگاه بیگانگان نباشیم.

 کسریبودجه
امالمسائلکشوراست

وی افزود: این موضوع کسری بودجه ام المسائل 
کشور است. ولی ما در حالی سال ۱۴۰۰ را پشت 
ســر گذاشتیم که کسری بودجه بدون استقراض 
از بانــک مرکــزی و خلــق پول حل شــد. اما چطور 

حل شد؟ با درآمدی که ایجاد شد.
رئیــس جمهــوری تأکیــد کــرد: اولیــن اقــدام 
دولــت ســیزدهم بــرای مقابلــه بــا مســاله تورمــی 
کــه در شــهریور ۱۴۰۰ قریــب بــه ۶۰ درصــد بــود، 
ایــن بــود که کارهای تورم زا را کنار بگذارد. کار به 
جایی رسید که اقدامات دولت در اسفند ۱۴۰۰ و 
فروردین ۱۴۰۱ به کاهشــی شــدن تورم انجامید و 

تورم را به حدود ۳۵ درصد کاهش داد.
رئیس دولت سیزدهم ادامه داد: بعد از آن 
با تورم ۱۲ درصدی در خرداد ۱۴۰۱ مواجه شــدیم 
که با اصالح اقتصادی رخ داد و البته آن تغییری 
کــه داده شــد تغییر بزرگی بــود. چندنرخی بودن 
ارز را همــه کارشناســان اقتصــادی غیرقابل قبول 
می دانســتند، امــا از جنبه هــای اجرایی و مســائل 
اجتماعی نظرهایی داشــتند که خدا را شــاکرم در 
نهایت کار به شکلی پیش رفت که تورم به ۴۰.۵ 

درصد رسیده است.

هیچنگرانیدربارهکاالهای
اساسیوجودندارد

وی ادامه داد: کاالهای اساســی امروز هیچ 
نگرانــی دربــاره اش وجــود نــدارد، در حالی که در 
گذشته برخی از آنها در حالت قرمز قرار داشت، 
امــا امــروز نگرانی وجــود نــدارد. همچنین قطعی 
برق را داشتیم که باعث می شد مردم و کارگاه ها 
هزینه هایی از این جهت پرداخت کنند، اما امروز 
دیگــر ایــن اتفــاق رخ نــداد و حتــی قطعــی گازی 
کــه در برخــی اســتان ها داشــتیم را دیگــر شــاهد 
نبودیــم و در کنــارش کار حــوزه انــرژی و گاز را بــا 
همســایگان آغاز کردیم و سیاســت همسایگی را 

پیگیری کردیم.
 برایتنشآبی

برنامهریزیکردهایم
رئیســی یــادآور شــد: مــن اولیــن ســفرم در 
دولــت بــه خوزســتان بــود تا مشــکالتی کــه مردم 
آنجــا در مســاله آب داشــتند را بررســی کنیــم و 
آبرســانی به خوزســتان امروز در حال اجرا اســت 
و برنامه هــای بلندمدت، میان مــدت و کوتاه مدت 
را داریــم و در دولــت تاکیــد داریــم کــه در زمینــه 
مصرف آب برنامه ریزی و مدیریت داشته باشیم. 
همچنیــن تنش هــای آبی در اســتان های مختلف 
بــرای آن برنامه ریــزی  شناســایی شــده اســت و 

کرده ایم.

دولت۴۰درصدازفروشنفت
رابهصندوقتوسعهمیریزد

رئیــس جمهــوری در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
مهــم  موضوعــات  از  دســتمزد  و  حقــوق  مســاله 
را  دولــت  کــه  زمانــی  در  گفــت:  اســت،  دولــت 
تحویــل گرفتیــم بــرای پرداخــت حقــوق کارمندان 
بــا مشــکالتی مواجــه بودیم، اما تا امــروز یک روز 
پرداخت حقوق و دســتمزد عقب نیفتاده، آن هم 
بدون اینکه استقراض و چاپ پول داشته باشیم. 
چــرا کــه درآمــد ایجاد شــد، فــروش نفــت صورت 
گرفــت و فرارهــای مالیاتــی را پیگیــری کردیــم و 
نتیجه این شد که هم حقوق پرداخت شد و هم 
بدهــی دولت گذشــته را پرداخــت کردیم. در کنار 
حقوق و دستمزد، سررسیدهای اوراقی که وجود 

دارد می رسد و باید پرداخت شود.
تومــان  میلیــارد  هــزار   ۲۰۲ افــزود:  وی 
مجموعــه کار مــا در حــوزه عمرانــی اســت و این 
امــر بــا افزایــش درآمــد رخ داده اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه ما ۲۰ درصد درآمــد از صندوق 
از  درصــد   ۴۰ و همــه  نداریــم  را  ملــی  توســعه 
فــروش نفــت را بــه صنــدوق توســعه می ریزیــم 
حالــی  در  باشــد  کشــور  توســعه  اختیــار  در  تــا 
کــه درگذشــته از ایــن ۴۰ درصــد، ۲۰ درصــد در 

اختیار دولت قرار داشــت.
رئیســی یــادآور شــد: مــا افزایــش حقــوق و 
دســتمزدها را هــم داشــتیم و مســاله رتبه بنــدی 
معلمان را داریم که بعد از ده سال در حال اجرا 
است. تا حدی که ممکن است دولت تالش کرده 
اســت کــه پرداخت هــا را افزایــش دهــد، هرچنــد 
می دانیم که این موارد برای حل مشــکالت مردم 
کافــی نیســت، امــا تمام تالش دولــت در این امر 

انجام شده است.

هیــاتدولــتمصوبــهمربــوطبــهپرداخــتحــق
عضویتهــایایــراندرمجامــعوســازمانهای

بینالمللیدرسال۱۴۰۱رااصاحکرد.
بــه گــزارش ایرنــا، هیــات دولــت در جلســه 
عصر یکشــنبه به ریاســت آیت هللا سید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهــوری بــه منظــور تأمیــن نظــر 
مجلــس شــورای اســالمی و رفــع مغایــرت قانونی 
حــق  پرداخــت  بــه  مربــوط  مصوبــه  در  موجــود 
ســازمان های  و  مجامــع  در  ایــران  عضویت هــای 
بین المللــی در ســال ۱۴۰۱، بــا پیشــنهاد معاونــت 
حقوقــی رئیس جمهــوری مبنــی بر اصــالح مصوبه 

مذکور موافقت کرد.
بــه موجــب ایــن اصالحیه، در صــورت اعالم 
وزارت امــور خارجــه مبنی بر عدم امکان پرداخت 
حق عضویت و معوقات مندرج در مصوبه مذکور 
از محــل منابــع بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی 
ایــران،   ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور از محل 
اعتبارات مصوب مربوط به ترتیب اولویت نسبت 

به تخصیص اعتبار اقدام خواهد کرد.
همچنیــن در صــورت پرداخــت حق عضویت 
ســازمان های اولویــت دار منــدرج در ایــن مصوبه 
از محــل منابــع بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی 
ایــران، ســازمان برنامــه و بودجه کشــور می تواند 
نســبت بــه پرداخــت معوقــات عضویــت در ســایر 
ســازمان های مندرج در مصوبه از محل اعتبارات  

مصوب مربوط اقدام کند.
و  ســازمان ها  در  عضویــت  حــق  پرداخــت 
مجامع بین المللی مندرج در مصوبه در سال آتی 
مشروط است و دستگاه های طرف عضویت ملزم 
هســتند حداکثــر ظــرف مــدت ۴ مــاه از ابالغ این 
تصویب نامه اقدام به ارسال گزارشی از اقدامات 
تعییــن شــده توســط کارگــروه بررســی عضویــت 
بــه  دولــت در ســازمان ها و مجامــع بین المللــی 
معاونــت حقوقــی رییس  جمهور)امــور توافق های 

بین  المللی( کند.
موافقتدولتباطرحتسهیلضمانتوامهای

اشتغالخُردزنانسرپرستخانوار
اعضــای دولــت در ادامه با طرح پیشــنهادی 
درخصوص تسهیل ضمانت وام های اشتغال خُرد 
زنــان سرپرســت خانوار بــا بهره گیــری از ظرفیت 
صنــدوق ضمانت ســرمایه گــذاری تعاون موافقت 

کردند.
هیــات وزیــران بــه موجــب تکلیف مقــرر در 
آیین نامه ســتاد ملی زن و خانواده و در راســتای 
اجــرای مصوبــات ایــن ســتاد، پیشــنهاد معاونــت 
رئیس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده مبنــی 
بــر تســهیل ضمانــت وام های اشــتغال خــرد زنان 
سرپرســت خانــوار )دهک های ۱ تــا ۵ درآمدی( با 
بهــره گیــری از ظرفیــت صندوق ضمانت ســرمایه 

گذاری تعاون را به تصویب رساند.
جزئیــات طــرح مصــوب دولــت طــی روزهای 

آینده به اطالع عموم خواهد رسید.
تصویبآییننامهاجراییمادهواحدهقانون
انتقالآبازدریایعمانبهاستانسیستان

وبلوچستان
در اجرای تکلیف مقرر در ماده واحده قانون 
انتقال آب از دریای عمان به اســتان سیســتان و 
بلوچســتان مبنی بر فراهم کردن زمینه ســرمایه 
گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک 
زدایــی، انتقــال آب و اســتفاده از نمــک و فلــزات 
بازمانــده از دریــای عمــان بــه اســتان سیســتان و 
بلوچســتان، هیات وزیران آیین نامه اجرایی این 

ماده را به تصویب رساند.
بــر  عــالوه  فــوق،  نامــه  آییــن  موجــب  بــه 
همــکاری تمامــی دســتگاه های اجرایــی در جهــت 
صــدور مجوزهــای مــورد نیاز در چارچــوب قوانین 
و مقــررات و تســهیل فرآینــد اجرای طــرح، وزارت 
نیــرو بــرای مناطقــی از اســتان کــه از منابــع آب 

انتقالی طرح برخوردار می شوند، از طریق
فرآیند بازتخصیص آب، ســهم آب ســطحی 
بــا  را  بــه صنایــع  یافتــه  تخصیــص  زیرزمینــی  و 
منابــع آب انتقالــی طــرح جایگزیــن خواهد نمود. 
وزارتخانه مذکور همچنین حداکثر دو ماه پس از 
ابــالغ ایــن آیین نامه، نقاط مصرف اولویت دار را 
بــرای انتقــال آب جهت تأمین آب شــرب و میزان 
نیــاز آبــی مربــوط تعییــن و بــه شــرکت تأمین آب 
صنایــع و معــادن به عنوان شــرکت ســرمایه گذار 
و مجــری طــرح اعــالم خواهــد کــرد و بــا همــکاری 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور، برای تأمین آب 
شــرب از محــل طرح، قرارداد خریــد تضمینی آب 

شرب با شرکت مذکور منعقد می کند
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز ظــرف 
مــدت دو مــاه پس از ابــالغ این آیین نامه، میزان 
نیــاز آبــی بخــش صنعــت و نقاط مصــرف اولویت 
دار را در ســطح اســتان تعیین و به وزارت نیرو و 
شرکت تأمین آب صنایع و معادن اعالم می کند

معــدن  صنعــت،  وزارتخانه هــای  همچنیــن 
و تجــارت و نیــرو و ســایر دســتگاه های مرتبــط بــا 
طــرح، بــا ممانعــت از تعریــف طرح هــای مــوازی 
تأمیــن و انتقــال آب دریــا برای اهداف یکســان با 
این طرح، زمینه پایداری طرح را فراهم می کند.

عــالوه بــر ایــن، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و 
بانــک مرکــزی اقدامــات الزم را بــرای برخــورداری 
شــرکت تأمیــن آب صنایــع و معــادن از ســرمایه 
گــذاری و یــا تســهیالت داخلــی و یــا خارجــی و نیز 
اولویت استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی 

در چارچوب قوانین و مقررات انجام می دهد.
نیــز  معــادن  و  آب صنایــع  تأمیــن  شــرکت 

مکلف است با هدف افزایش بهره وری اقتصادی 
و رعایــت مالحظــات محیــط زیســتی، رأســاً یــا از 
بــه  نســبت  بنیــان،  دانــش  ظرفیت هــای  طریــق 
تولیــد محصــوالت جانبــی نظیر اســتفاده از نمک 
و اســتحصال مــواد معدنــی )فلــزات بازمانــده( از 
فرآینــد نمــک  زدایی اقدام کند و معاونت علمی و 
فنــاوری رئیس جمهــوری و وزارتخانه های صنعت، 
در  را  الزم  همــکاری  نیــرو  و  تجــارت  و  معــدن 
دســتیابی به فناوری،   صدور مجوزها و بازاریابی 

محصوالت به عمل خواهند آورد.
بــه معرفــی  همچنیــن وزارت نیــرو نســبت 
شــرکت ســرمایه گــذار بــه ســازمان امــور اراضــی 
ســایر  و  تجــاری  آزاد  مناطــق  ســازمان  کشــور، 
سازمان های مرتبط حسب نیاز جهت تأمین زمین 
مــورد نیــاز برای احداث تأسیســات نمــک زدایی و 
خط انتقال اقدام کرده و دستگاه های مذکور نیز 
ظــرف مدت حداکثر دو مــاه، در چارچوب قوانین 
و مقــررات مربــوط نســبت بــه صــدور مجــوز برای 
تأمین زمین مورد نیاز طرح، اقدام خواهند کرد.

اصــالح  و  تکمیــل  منظــور  بــه  همچنیــن 
سامانه های اول و دوم انتقال آب از چاه نیمه ها 
به زاهدان، وزارت نیرو با ســرمایه گذاری شــرکت 
ســرمایه گــذار با رعایت قوانیــن و مقررات مربوط 
بــه گونــه ای اقــدام خواهد کــرد که امــکان تبادل 
انتقــال آب میــان زاهــدان و سیســتان بطــور  و 
رفــت و برگشــتی فراهــم شــود تا بتــوان آب نمک 
زدایــی شــده را در مواقــع کم آبی چــاه نیمه ها به 

سیستان منتقل کند.
چارچــوب  در  و  نیــرو  وزارت  موافقــت  بــا 
قوانیــن و مقــررات مربــوط، اســتفاده از ســامانه 
مذکــور و ســایر ســامانه های آبرســانی )در حــال 
ســاخت و بهره بــرداری( بــرای شــرکت امکان پذیــر 
اســت. در ایــن صورت ســرمایه گذاری شــرکت در 

مدل مالی طرح لحاظ خواهد شد.
سازمان حفاظت محیط زیست هم در بازه زمانی 
حداکثــر دو ماهــه، بــا بررســی طــرح، نســبت بــه 
صدور مجوز ارزیابی اثرات زیســت محیطی طرح 

در چارچوب ضوابط مربوط اقدام خواهد کرد.
اختصاصاعتباربرایجبرانوبازسازی

خساراتناشیازسیلدراستانیزد
 ۲۵۰ مبلــغ  اختصــاص  بــا  وزیــران  هیــات 
میلیــارد اعتبــار هزینــه ای و تملــک دارایی هــای 
ســرمایه ای بــه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی 
اســتان یزد برای بازســازی تأسیســات زیربنایی و 
اماکــن مســکونی و میــراث فرهنگــی آســیب دیده 
ناشــی از وقوع ســیل، مدیریت شــرایط اضطرار و 

جبران خسارت در این استان موافقت کرد.
دولــت همچنین ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان یــزد را موظــف کــرد ضمن نظــارت فنی بر 

روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق 
را هــر ســه مــاه بــه ســازمان های برنامــه و بودجه 

کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
تصویبآییننامهاجراییمعافیتمالیات
حقوقکارکنانشاغلدرپارکهایعلمو

فناوری
در اجــرای تکلیــف قانونــی منــدرج در بنــد 
)چ( مــاده )۸( قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیان 
و بــه منظــور ایجــاد انگیــزه برای حضــور نیروهای 
متخصــص در پارک هــای علــم و فناوری و حمایت 
از فعالیت های فناورانه، هیئت وزیران آیین نامه 
اجرایی این بند از قانون مذکور مبنی بر معافیت 
مالیــات حقــوق کارکنان شــاغل در پارک های علم 

و فناوری را به تصویب رساند.
بــه موجب آییــن نامه فوق، کارکنان شــاغل 
در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان 
شاغل شرکت ها و موسسات فناور فعال مستقر 
در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی 
معافیــت  مشــمول  شــده،  یــاد  مراکــز  از  شــان 
موضــوع مــاده )۹۱( قانــون مالیات های مســتقیم 
با اصالحات و الحاقات بعدی هســتند. تشخیص 
فهرســت  تعییــن  و  فعالیــت  محــل  و  موضــوع 
کارکنــان شــاغل در پارک علم و فنــاوری و فرآیند 
ارزیابــی آنــان بر عهده رئیس همــان پارک علم و 

فناوری است.
برخــورداری از مالیــات با نــرخ صفر موضوع 
فهرســت  وجــود  مســتلزم  نامــه،  آییــن  ایــن 
الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و 
فناوری برای ســازمان امور مالیاتی و خوداظهاری 
در قالــب انتخــاب گزینه فعالیــت در پارک  علم و 
فناوری می باشــد که به تأیید رئیس پارک علم و 

فناوری رسیده است.
حذفاحکامناظربهحقاالمتیاز،تخفیفهاو
جریمــهنقضتعهداتپروانهاپراتورهایارایه

خدماتمرکزتماس
احــکام  اجــرای  راســتای  در  وزیــران  هیــات 
وزارت  اختیــارات  و  وظایــف  قانــون  در  منــدرج 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و و نیــز مصوبــه 
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، بــا هــدف 
تسهیل کسب و کار و حذف مجوزهای غیرضرور، 
پیشــنهاد حــذف احــکام ناظــر بــه حــق االمتیــاز، 
کارورهــا  تعهــدات  نقــض  جریمــه  و  تخفیف هــا 
)اپراتورهــا( ی ارایــه خدمــات مرکــز تمــاس را بــه 

تصویب رساند.
صدورمجوزبرایامضایموقتموافقتنامهمقر

بیــنایرانودبیرخانهاتحادیهبینالمجالس
کشورهایعضوسازمانهمکاریاسامی

بــا توجــه بــه نیاز کشــور بــه وجود یــک نهاد 
ارکان  کارآمــد  هماهنگــی  بــرای  مرکــزی  اداری 

اتحادیه بین المجالس کشــورهای عضو ســازمان 
مؤثــر  اجــرای  منظــور  بــه  و  اســالمی  همــکاری 
فعالیت هــای آن، هیئــت وزیــران بــه وزارت امــور 
پــاراف  مذاکــره،  بــه  نســبت  داد  اجــازه  خارجــه 
و امضــای موقــت موافقتنامــه مقــر بیــن دولــت 
جمهــوری اســالمی ایــران و دبیرخانــه اتحادیه یاد 

شده اقدام کند.
)OIC( دومیــن  اســالمی  ســازمان همــکاری 
ســازمان بیــن دولتی پــس از ســازمان ملل متحد 
اســت کــه در ســال ۱۹۶۹ بــا عنــوان »ســازمان 
ســپس  و  شــد  تشــکیل  اســالمی«  کنفرانــس 
بــه »ســازمان همــکاری  آن  نــام   ۲۰۱۱ در ســال 

اسالمی« تغییر یافت.
ایــن ســازمان بــا عضویــت ۵۷ کشــور و بــا 
هــدف معرفــی و ترویــج اصــول واالی اســالم بــا 
تأکیــد بــر جنبه هــای گوناگــون تمدنــی آن و ارایه 
چارچوبــی بــرای همــکاری و هماهنگــی گســترده 
و ثمربخــش میــان مجالس و پارلمان های کشــور 
بین المللــی  مجامــع  و  ســازمان ها  در  عضــو، 

تأسیس شده است.
اصاحمصوبهتخصیصاعتباربرایجبران
خسارتهایناشیازسیلدراستانهای

هرمزگان،فارس،کرمانوسیستانو
بلوچستان

هیــات وزیــران بــا هــدف تأمیــن نظــر هیات 
بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع 
مغایــرت قانونــی درخصــوص مصوبــه تخصیــص 
اعتبار برای جبران خسارت های ناشی از سیل در 
اســتان های هرمزگان، فارس، کرمان و سیســتان 

و بلوچستان، آن را اصالح کرد.
بــه موجــب ایــن اصالحیــه، اعتبــار مذکور از 
محــل منابــع بنــد )م( مــاده )۲۸( قانــون الحــاق 
برخــی مــواد بــه قانــون تنظیم بخشــی از مقررات 

مالی دولت )۲( اختصاص می یابد.
مطابــق بنــد )م( مــاده )۲۸( قانــون الحــاق 
برخــی مــواد بــه قانــون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالــی دولــت )۲(، بــه دولــت اجازه داده می شــود 
به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، 
از  دیــده  آســیب  مناطــق  نوســازی  و  بازســازی 
زلزلــه،  ســیل،  جملــه  از  غیرمترقبــه  حــوادث 
ســوزی،  آتــش  طوفــان،  تگــرگ،  ســرمازدگی، 
گــردو غبــار، پیشــروی آب دریا، آفت هــای فراگیر 
محصــوالت کشــاورزی و بیماری هــای همــه گیــر 
مدیریــت  و  وحــش  حیــات  و  دامــی  و  انســانی 
خشکســالی، تنخــواه گــردان موضــوع مــاده )۱۰( 
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولت را 
بــه ۳ درصــد و اعتبارات موضوع ماده )۱۲( قانون 
تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران کشــور را به ۲ 

درصد افزایش دهد.

دولتمصوبهپرداختحقعضویتایراندرمجامعبینالمللیرااصاحکرد

رئیسجمهوریگزارشداد:مهارتورمباانضباطمالیدولت
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 رشد 67 درصدی
 مانده سپرده های شعب

در دولت سیزدهم
مدیــر امــور شــعب و بازاریابــی بانــک توســعه صادرات 
ایــران گفــت: مانــده ســپرده های شــعب ایــن بانــک در 
پایان تیرماه سال جاری با رشد 40 درصدی از 80 هزار 
و 452 میلیــارد ریــال بــه 112 هزار و 404 میلیارد ریال 

رقــم  ایــن  کــه  رســیده 
نســبت به دوره مشــابه 
ســال ماقبــل 67 درصد 

رشد داشته است.
بــه گــزارش اگزیــم 
نیوز، یوسف نجدی ، به 
مناســبت هفتــه دولــت 
ایــن  اظهــار داشــت: در 

بیــن شــعب مرکــزی بــا 54 هــزار و 577 میلیــارد ریــال 
،میردامــاد بــا 22 هــزار و 482میلیــارد ریــال و تبریــز بــا 
7 هــزار و 807 میلیــارد ریــال بیشــترین ســهم را از نظر 
مانده سپرده ها ) ارزی و ریالی( در بین شعب بانک به 

خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: مانده تســهیالت اعطایی شــعب در 
مقطــع یادشــده بــا رشــد 28 درصــدی نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال ماقبــل از رقــم 88 هــزار و 433 میلیــارد 
ریــال بــه رقــم 113 هزار و 565 میلیارد ریال رســیده که 
این رقم نســبت به مدت مشــابه ســال ماقبل، رشــد 60 

درصدی را نشان می دهد.
توســعه  بانــک  بازاریابــی  و  شــعب  امــور  معــاون 
صادرات ایران، عملکرد بانک در شــاخص برات اسنادی 
وارداتی در مدت یادشــده نســبت به مدت مشــابه سال 
قبــل را 32 درصــد اعــالم کــرد و گفت: بیشــترین ســهم 
این شــاخص به ترتیب متعلق به شــعبه اراک و سنندج 

است.
نجدی افزود: عملکرد شعبه در شاخص حواله های 
ارزی وارده و صادره در پایان تیرماه سال جاری بالغ بر 
448 میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، 21 درصد رشد داشته است ضمن اینکه شعب 
مرکــزی، اردبیــل، کرمانشــاه و قــم بــه ترتیب بیشــترین 

سهم را در این شاخص کسب کرده اند.

بخش تعاون دارای 
ارزشمندترین ظرفیت برای 

فعالیت اقتصادی است 
رئیــس هیات مدیره بانک توســعه تعــاون طی دیدار با 
تعاونگــران حــوزه فــرش دســتباف، تعاونــی را بهتریــن 
اقتصــادی فعالیــت  بــرای  ظرفیــت  ارزشــمندترین   و 

عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،سید باقر فتاحی 

مدیــره  هیــات  رئیــس 
تعــاون  توســعه  بانــک 
غرفــه  از  بازدیــد  طــی 
اتحادیــه  و  تعاونگــران 
شــرکت های  سراســری 
تعاونــی فرش دســتباف 
فــرش  نمایشــگاه  در 
دســتباف اظهار داشت: 

ایــن بانــک بــه عنــوان حامــی تعاونگــران در عرصه هــای 
فــرش دســتباف  از جملــه صنعــت  اقتصــادی  مختلــف 
مطــرح اســت و خدمات اعتبــاری بانــک در قالب انعقاد 
تفاهم نامه با اتحادیه و پرداخت تســهیالت اعتباری به 
جامعه هدف این صنعت در قالب تفاهم نامه، از جمله 

اقدامات بانک محسوب می شود.
فتاحــی در ایــن بازدیــد ضمــن دیــدار بــا عبــدهللا 
بهرامــی رئیــس اتحادیــه سراســری شــرکت های تعاونی 
فــرش دســتباف ایــن رویــداد را در شــرایط موجــود کار 
ارزشــمند و در خــور توجــه ای دانســت و در ایــن بــاره 
گفــت: شناســایی توانمنــدی و قابلیت هــای مناســب در 
عرصــه فرش دســتباف ایرانی در قالب شــرکت تعاونی، 
ایجــاد فرصــت ارزشــمند بــرای معرفــی هــر چــه بهتــر و 
بیشــتر بخــش تعــاون و کمک به بازار فروش و توســعه 
فعالیــت کســب و کار تعاونگــران فعــال در عرصه تولید 

فرش دستباف است.
رئیــس هیــات مدیــره بانــک توســعه تعــاون ارائــه 
خدمــات مالــی و اعتبــاری در قالــب ارائــه انــواع خدمات 
بانکی و مالی ، پرداخت تســهیالت اعتباری و گشــایش 
اعتبــاری اســنادی داخلــی و صــدور انــواع ضمانــت را در 
راســتای کمک به تامین مواد اولیه ، ابزار تولید ، بافت 
و عرضــه فــرش دســتباف و بهــره بــرداری مصــرف کننده 
نهایــی در قالــب کمــک بــه ایجــاد چرخــه تامیــن و خلــق 

ارزش از اقدامات بانک اعالم کرد.

کوتاه از بانک و بیمه

 هدفگذاری سرمد
برای تبدیل به نوآورترین 

شرکت بیمه کشور
بیمــه ســرمد، بــا طراحــی و ارائــه محصــوالت و خدمات 
نویــن بیمــه ای، در نظــر دارد عنوان نوآورترین شــرکت 

بیمه کشور را به خود اختصاص دهد.
روابــط  گــزارش  بــه 
ســرمد،  بیمــه  عمومــی 
ایــن شــرکت بر اســاس 
رویکــرد خــود در بخــش 
نویــن،  بیمــه داری 
اقــدام بــه طراحــی بیمه 
بیمــه  و  مســتمری 
درمــان انفرادی ســرمد، 
بــه عنــوان دو محصــول 
در بخــش بیمه هــای زندگــی کــرده اســت کــه بــه زودی 
بیمه هــای  بخــش  در  می شــود.  ارائــه  بیمه گــذاران  بــه 
غیرزندگــی نیــز ایــن شــرکت بــا طراحــی چنــد محصــول 
جدید، سعی در تنوع بخشی به سبد محصوالت بیمه ای 
خود دارد. بیمه توشــه بــار، بیمه حوادث خانواده، بیمه 
مســئولیت مدنــی مدیــران هتل هــا و بیمــه مســئولیت 
مدنی مدیران و هیات مدیره ساختمان های مسکونی و 
تجاری از جمله محصوالت جدید بیمه ســرمد اســت که 

عملیاتی و به بیمه گذاران ارائه شده است.

رونمایی از سامانه تسویه 
یار بانک ملت و سمات

ســامانه تســویه یار بانک ملت با حضور مدیران ارشــد 
ایــران مرکــزی  گــذاری  ســپرده  شــرکت  و  بانــک   ایــن 

)سمات( به صورت رسمی رونمایی شد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک ملت، این ســامانه 
بــا هدف تســهیل در تســویه روزانه معامــالت کارگزاران 
شــرکت  نــزد  بورســی 
بانــک  ایــن  در  ســمات 

راه اندازی شده است.
رضــا دولت آبادی، 
مدیرعامــل بانــک ملــت 
رونمایــی  مراســم  در 
یــار  تســویه  ســامانه  از 
از خرســندی  اظهــار   بــا 
راه انــدازی ایــن خدمت 
بــه عنــوان یــک خدمــت بســیار مهــم، اظهــار داشــت: با 
وجود این که بانک ملت در اکثر زمینه ها پیشــتاز بوده 
اما در این بخش غفلت شــده و راه اندازی این خدمت 
تاکنــون بــه تاخیر افتاده اســت. وی از تمرکز بانک ملت 
روی حوزه بازار سرمایه خبر داد و گفت: در صددیم که 
ارتباط بیشتری بین بازار پول و سرمایه ایجاد و با توجه 
بــه زیرســاخت های خوب بانک، خدمــات ویژه و جدیدی 

را به فعاالن این بازارها ارائه کنیم.

سپرده »مهرماندگار« بانک 
کشاورزی با قابلیت دریافت 

تسهیالت کم بهره
بانک کشــاورزی ســپرده کوتاه مدت »مهر ماندگار« را 
با قابلیت دریافت تسهیالت ارزان قیمت با نرخ متنوع 

و به انتخاب مشتری افتتاح می کند.
کشــاورزی،  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دارنــدگان ســپرده کوتاه 
مــدت مهــر مانــدگار می 
تواننــد بــر اســاس مبلغ 
و مدت ســرمایه گذاری، 
از تســهیالت کم بهره با 
 14 و   12  ،10 نرخ هــای 
درصــد و بازپرداخت 6 و 
12 ماهه استفاده کنند.
ایــن  اســاس  بــر 
گــزارش، حداقــل مــدت ســپرده گــذاری بــرای دریافــت 
مشــتریان  و  اســت  مــاه   3 طــرح  ایــن  در  تســهیالت 
می توانند با ســپرده گذاری در این طرح، تا 325 درصد 

سرمایه خود را تسهیالت ارزان قیمت دریافت کنند.
ایــن گــزارش مــی افزایــد : حداقــل مبلــغ افتتــاح 

حساب در این طرح، یک میلیون ریال است.

 فروش ارز اربعین از امروز
 در 150 شعبه منتخب

بانک سپه
شــعب منتخب بانک ســپه در سراســر کشــور از امروز 
ســه شــنبه هشــتم شــهریور مــاه بــه زائــران اربعیــن 

حسینی ارز اربعین ارائه می کنند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی بانک ســپه؛ 150 
بانــک  منتخــب  شــعبه 
ســپه در سراســر کشور 
به منظور تسهیل شرایط 
بــه  عزیمــت هموطنــان 
کربــالی معلــی در ایــام 
اربعیــن حســینی، طبق 
بخشــنامه بانک مرکزی 
بــازار  هماهنگــی  بــا  و 
متشــکل ارزی اقــدام به 

فروش ارز  )به میزان 100 دالر( می کنند.
متقاضیان واجد شــرایط باالی 18 ســال می توانند 
بــرای خریــد ارز اربعیــن بــا همــراه داشــتن اصــل کارت 
ملــی، دارا بــودن کارت بانکــی و شــماره تلفــن همراه به 
 نام متقاضی و ارائه پرینت ثبت نام در ســامانه ســماح
)کد رهگیری 10 رقمی( به شعب منتخب بانک سپه در 

سراسر کشور مراجعه کنند.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

تعــداد ۳0 شــرکت ســبدگردان جدیــد، مجوز 
موافقــت اصولــی را اخــذ کــرده و در مرحلــه 
صــدور مجــوز تأســیس و یــا مجــوز فعالیــت 
هســتند کــه بــا تکمیل و ارســال مــدارک الزم 
بــه جمــع شــرکت های  بــورس،  بــه ســازمان 
ســبدگردان اضافه می شــوند. بدین شکل در 
مجمــوع تعــداد نهادهــای مالــی دارای مجــوز 
فعالیت سبدگردانی به 117 شرکت می رسد.
رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات 
در  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  دهنــده 
بــازار  خبــری  پایــگاه  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
ســرمایه )ســنا(، با اشــاره به اهمیت تســهیل 
رونــد دریافــت مجوزهــا اظهــار کــرد: فعــاالن 
بازار ســرمایه عموم مردم را به سرمایه گذاری 
غیرمســتقیم توصیــه می کنند و نقطه شــروع 
ســرمایه گذاری غیرمســتقیم، نهادهــای مالــی 
هستند که مجوز فعالیت سبدگردانی، مشاور 
را  ســرمایه گذاری  صنــدوق  و  ســرمایه گذاری 
دارند. افرادی که دانش کافی بورســی ندارند 
غیرمســتقیم،  ســرمایه گذاری  بــا  می تواننــد 
را  ســرمایه  بــازار  در  ســرمایه گذاری  ریســک 

کاهش دهند.
محســن عــرب زاده بیــان کــرد: تســهیل 
در اعطــای مجــوز ســبدگردانی در جهــت عمق 
بخشــی بــه بــازار ســرمایه، توســعه فرهنــگ 
ســرمایه گذاری غیرمســتقیم و کاهش ریسک 
موثــر اســت. در حــال حاضــر87 نهــاد مالــی 
داریم که مجوز فعالیت سبدگردانی دارند که 
از ایــن بیــن 62 مــورد آن شــرکت ســبدگردان 

است.
در  کــه  شــرکت هایی  خصــوص  در  او 
بــه جمــع شــرکت های  انتظــار اضافــه شــدن 
شــرکت   30 گفــت:  هســتند،  ســبدگردان 
ســبدگردان در مرحلــه صــدور مجوز تأســیس 

و فعالیــت هســتند کــه بــا تکمیــل مــدارک و 
ارســال آن بــه ســازمان بــه جمــع شــرکت های 
ســبدگردان اضافــه مــی شــوند تــا در مجمــوع 
تعــداد نهادهــای مالــی دارای مجــوز فعالیــت 

سبدگردانی به 117 شرکت برسد.
عــرب زاده عنــوان کــرد: از ســال 8۹ تــا 
ابتــدای ســال ۹۹، در طــول 10 ســال تنهــا در 
حــدود 27 مجــوز تأســیس و فعالیت شــرکت 
ســبدگردان صادر شــده اســت. با تالش هایی 
کــه انجــام شــد ایــن رونــد تســهیل شــد، بــه 
شــکلی که از ابتدای سال 13۹۹ تاکنون روند 
اعطای مجوز، رشــد بســیار فزایندهای نسبت 
به مجموع مجوزهای صادره 10 ســال گذشــته 
داشته است و در مجموع 70 موافقت  اصولی 
بــا تاســیس نهاد مالــی طی ســال های 13۹۹، 
1400 و 5 ماهــه اول 1401 صــادر شــده اســت 
کــه 56 موافقــت اصولــی مربــوط بــه شــرکت 
ســبدگردان و 14 مــورد مربــوط بــه شــرکتهای 
و  ســرمایه گذاری  مشــاور  ســرمایه،  تأمیــن 

پردازش اطالعات مالی بوده است.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه جزئیــات آمــار 
اعطــای مجوزهــا گفــت: در ســال 13۹۹ جمعا 
25 موافقــت اصولــی بــا تاســیس نهــاد مالــی 
صــادر شــده کــه 23 موافقــت اصولــی مربوط 
بــه شــرکت ســبدگردان و 2 موافقــت اصولــی 
مربوط به شــرکت مشــاور سرمایه گذاری بوده 

است.
رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات 
دهنــده بیــان کــرد: در ســال 1400 نیــز جعمــا 
28 موافقــت اصولــی تاســیس نهادهای مالی 
صــادر شــده کــه 1۹ موافقــت اصولــی مربــوط 
بــه شــرکت ســبدگردان، 4 موافقــت اصولــی 
اصولــی  موافقــت  ســرمایه گذاری، 3  مشــاور 
مالــی و 2  اطالعــات  پــردازش  بــرای شــرکت 

موافقــت اصولی برای شــرکت تامین ســرمایه 
بوده است.

او ادامــه داد: همچنیــن در 5 ماهــه اول 
سال 1401 جمعا 17 موافقت اصولی تاسیس 
نهــاد مالــی صــادر شــده اســت کــه عمــده آن 
نیــز مربــوط بــه شــرکت ســبدگردان اســت، از 
ایــن 17 مــورد 14 مورد آن مربــوط به موافقت 
 2 و  بــوده  ســبدگردان  شــرکت های  اصولــی 
مــورد موافقــت اصولــی بــرای شــرکت مشــاور 
ســرمایه گذاری و یــک موافقــت اصولــی بــرای 

شرکت پردازش اطالعات مالی بوده است.
یکــی  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  عــرب زاده 
کــه در حــوزه شــرکت مشــاور  از تســهیالتی 
مالــی  اطالعــات  پــردازش  و  ســرمایه گذاری 
رخ داد، مربــوط بــه خریــد واحــد اداری بــود 
کــه شــرکت بایــد در ابتــدای ســال دوم و یــا 
پــس از یــک ســال از آغــاز فعالیــت، ملکــی 
خریــداری می کــرد. در مصوبــه جدیــد هیئــت 
مدیره ســازمان، الزام خریــد واحد اداری برای 
شــرکت های مشاور ســرمایه گذاری و پردازش 
اطالعات مالی برداشــته شــد و این شــرکت ها 
بــه خریــد واحــد اداری ندارنــد و  دیگــر نیــاز 
می تواننــد از فضــای اســتیجاری نیز اســتفاده 

کنند.

رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات 
دهنــده بــا بیــان اینکــه مصوبــه اخیــر هیئــت 
مدیره در ســه محور برای شــرکت های مشاور 
گرفتــه  نظــر  در  تســهیالتی  ســرمایه گذاری 
اســت، گفت: الزام حداقل سرمایه 8 میلیارد 
تومانی برای تاســیس شــرکت مشاور سرمایه 
گــذاری برداشــته شــد. همچنیــن امــکان ارائه 
ســرمایه  بــازار  بــا  مرتبــط  آموزشــی  خدمــات 
توســط شرکت های مشاور ســرمایه گذاری نیز 
به موضوع فعالیت این نهاد مالی اضافه شد.
عــرب زاده تصریــح کرد: بر این اســاس، 
ســرمایه ثبت و پرداخت شــده شرکت مشاور 
ســرمایه گذاری بایــد حداقــل تکافوی پوشــش 
هزینه هــای شــرکت بــرای ســه ســال اول پس 
از تاســیس شــرکت بــر اســاس طــرح جــاری 
پیش بینــی شــده را داشــته باشــد. بــه  عــالوه 
الزام تادیه حداقل دو میلیارد تومان برای اخذ 
مجوزهــای فعالیــت مشــاور عرضــه و مشــاور 
پذیرش توســط شرکت مشــاور سرمایه گذاری 
برداشــته شــد و در صورتی که شــرکت مشاور 
ســرمایه گذاری در نظــر دارد عالوه بر فعالیت 
اصلی، مجوز فعالیت مشــاور عرضه و مشاور 
پذیرش را دریافت کند، نیاز به تادیه سرمایه 

اضافی برای اخذ مجوزهای مذکور را ندارد.

انتشار صورت های مالی بانک ها و شرکت های 
دولتی، افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی و 
ســایر اقدامــات دولــت ســیزدهم در راســتای 
شــفافیت که برای اولین بار در اقتصاد کشور 
انجــام شــده، زمینه را بــرای نظارت عمومی و 
افزایــش کارایــی دســتگاه های مختلف فراهم 

کرده است.
از  یکــی  ایبِنــا؛  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
بانک هــا،  کشــور،  اقتصــاد  تاریک خانه هــای 
بیمه هــا و شــرکت های دولتــی هســتند کــه از 
دیربــاز محــل ابهامــات متعــدد بوده انــد، امــا 
هیچــگاه پشــت پــرده آن ها برای عمــوم مردم 
ایــن  عمومــی  مجامــع  نبــود.  قابل دسترســی 
شــرکت ها معموالً در جلســات داخلــی برگزار 
می شــد و اطالعــات شــفافی در این خصــوص 
صورت هــای مالی شــرکت های دولتی منتشــر 

نشده بود.
معلــوم  موضــوع  ایــن  اهمیــت  زمانــی 
شــرکت ها  ایــن  شــویم  یــادآور  کــه  می شــود 
بیــش از 65 درصــد از منابــع بودجــه کشــور 
را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. بودجــه کل 
کشــور در ســال جــاری بیــش از 3700 هــزار 
میلیارد تومان اســت کــه از این میان بیش از 
2200 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های 
دولتی، بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی 

وابسته به دولت است.

زیان سازی در تاریک خانه دولت
عــدم  و  خاکســتری  فضــای  همیــن 
پاســخگویی باعــث شــده بــود بهــره وری ایــن 
شــرکت ها بســیار پاییــن باشــد و بســیاری از 
آن ها زیان ده شــوند. محمدرضا پورابراهیمی؛ 
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
»طبــق  کــرد:  اظهــار   1400 دی مــاه  اســالمی 
گزارشــی که به مجلس ارائه شــده، 60 درصد 
ناتــرازی  و  هســتند  زیــان ده  شــرکت ها  ایــن 

اقتصادی آن ها قابل رؤیت است«.
بــر اســاس اعــالم وزارت اقتصــاد، 451 
شرکت دولتی در کشور وجود دارد که از این 
تعداد 37۹ شرکت دارای ردیف بودجه و 72 
شــرکت فاقــد ردیــف بودجه هســتند. از میان 
37۹ شــرکت مذکور 2۹8 شــرکت فرعی و 81 

شــرکت اصلــی هســتند و از کل شــرکت های 
دولتی 354 شــرکت فعال هســتند که از این 
میان 8۹ شرکت مادرتخصصی و 362 شرکت 

فرعی هستند.

 تابیدن نور شفافیت
در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم از همان آغاز به کار خود 
مجموعــه اقداماتــی را در راســتای شــفافیت 
شــفافیت  آن هــا  جملــه  از  کــه  داد  انجــام 
صورت هــای مالی و عملکــرد بانک ها، بیمه ها 
و شــرکت های دولتی بوده که برای نخســتین 

بار در تاریخ بانکداری کشور انجام می شد.
ایــن  ارزشــمند،  اطالعــات  ایــن  انتشــار 
امــکان را فراهــم کــرد تــا عملکــرد مالــی ایــن 
مجموعه هــای دولتــی به صــورت شــفاف قابل 

 بررسی باشد.
وزارت اقتصــاد از ســال 1400 به صــورت 
خودجــوش صورت هــای مالــی بیــش از 300 
بــورس  شــرکت دولتــی را در ســامانه کــدال 

منتشر کرد.
انتشــار ایــن اطالعات با اســتقبال مردم 
و کارشناســان مواجــه گردیــد و مــوارد زیــادی 
هــم در رســانه ها دســتت بــه دســت چرخیــد 
و بــا ایجــاد مطالبــه عمومــی، فشــار را بــر این 
شــرکت ها برای اصالح وضعیت گذشــته خود 

دوچندان کرد.

 انتشار جدیدترین اطالعات
در هفته دولت

وزارت اقتصاد ســال گذشــته صورت های 
مالــی 2۹8 شــرکت دولتــی مربــوط بــه ســال 
مالــی ۹8 را پــس از تجدید بررســی، در کدال 
بارگذاری کرده اســت. همچنین درمورد ســال 
مالــی ۹۹، عــالوه بــر اینکــه صورت هــای مالی 
اولین بــار  بــرای  شــد،  منتشــر  شــرکت   321
صورت های مالی مربوط به 132 شرکت تابعه 

نهاد های عمومی هم منتشر گردید.
حــاال در اقدامــی جدیــد در هفته دولت، 
صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های 
دولتی بورسی که مجامع آن ها در سال جاری 

برگزار شــده در راســتای شفافیت صورت های 
مالی در سامانه کدال منتشر می شود.

بــه گفته ســید عبــاس حســینی؛ معاون 
امــور بانــک، بیمــه و شــرکت های دولتــی وزیر 
اقتصــاد، امســال تــا کنــون مجامع ســال مالی 
1400 مربوط به 165 شرکت برگزار گردیده که 
صورت هــای مالی این 165 شــرکت هم اکنون 
در ســامانه داخلی بارگذاری شــده و هم زمان 

با هفته دولت در کدال منتشر می گردد.

جهش در شیوه انتشار اطالعات
خوشــبختانه انتشــار صورت هــای مالــی 
بانک هــا در رونــد خوبــی قــرار گرفتــه اســت. 
رئیــس کل بانــک مرکــزی می گویــد هم اکنــون 
»بانک های خصوصی و دولتی در حال انتشار 

اطالعات خود هستند.«
حاال نوبت ارتقای روش های انتشار صورت های 

مالی بر اساس روش های نوین است.
صالح آبــادی  علــی  رابطــه،  همیــن  در 
به تازگــی اعــالم کرده اســت که »تــا 22 بهمن 
امسال یکی از بانک ها، صورت های مالی خود 
را در قالــب XBRL بــه مــا ارائــه خواهــد کرد و 

پس از آن، نوبت سایر بانک هاست«.
)سیســتم   XBRL گزارشــگری  سیســتم 
بارکدگــذاری اطالعات صــورت مالی( به عنوان 
یــک تحــول بزرگ در انتشــار صورت های مالی 
تلقی می شــود که باعث کاهش هزینه تولید 
و دسترســی به اطالعات جهت تولیدکنندگان 
و اســتفاده کنندگان از اطالعــات صورت هــای 

مالی خواهد شد.
 XBRL به طورکلــی از مزایای اســتفاده از
می تــوان بــه مــواردی همچــون امــکان انتقــال 
اطالعــات بــه شــکل زنــده، افزایــش قابلیــت 
سیســتم  در  مالــی  گزارش هــای  مقایســه 
انــواع  بــه  ســریع  دسترســی  حســابداری، 
اطالعــات موجــود در طبقه بندی هــای تعریــف 
شده مخصوصاً در سیستم برنامه ریزی منابع 
ســازمانی، امکان ذخیره ســازی داده ها توسط 
دریافت کننــده و انجــام عملیــات محاســباتی 
بعــدی روی آن هــا، امکان دادوســتد اطالعات 
مالی بین سیستم های مختلف حسابداری در 
سیســتم برنامه ریــزی منابع ســازمانی، امکان 

اســتفاده از نرم افزار هــای هوشــمند تحلیل گر 
مالی مبتنی بر دریافت مســتقیم اطالعات از 

شرکت ها نام برد.

 افشای ابر بدهکاران
برای اولین بار در تاریخ 

بانکداری کشور
در  بی ســابقه  اقدامــات  از  دیگــر  یکــی 
راســتای شــفافیت حداکثری اطالعات بانکی، 
انتشــار اســامی ابر بدهکاران بانکی بود که با 
همــکاری وزارت اقتصــاد و بانــک مرکــزی برای 
اولین بار در تاریخ بانکداری کشور انجام شد.
ابــر  اســامی  انتشــار  گذشــته  ســال 
بدهــکاران در قالــب بودجــه 1401 مصــوب و 
بانک مرکزی مکلف به انتشــار و به روزرسانی 
فصلــی ایــن اطالعات شــد. به ایــن صورت که 
بانک ها اطالعات خود را به بانک مرکزی ارائه 
می دهند و پس از بررسی و مغایرت سنجی، 

این اطالعات منتشر می شود.

شفاف با مردم
یکــی دیگــر از اقداماتــی کــه نبایــد از آن 
به ســادگی گذشت، فراهم شــدن امکان ارائه 
قــرارداد تســهیالت بــه مشــتریان در ماه هــای 

اخیر است.
به گفته حســینی؛ معــاون وزیر اقتصاد، 
یــک  حتــی  هیــچ گاه  بانک هــا  در  پیش ازایــن 
نســخه از قــرارداد به مشــتری داده نمی شــد، 
امــا بــا تکلیــف این مقــررات به بانک هــا مقرر 
شد یک نسخه از قرارداد های بانکی در قالب 

قرارداد الکترونیکی به مشتری ارائه شود.
به طورکلی بانک مرکزی تأکید دارد همه 
تســهیالت از مســیر سامانه ســمات عبور کند 
تا اشــراف و امکان نظارت بر آن بیشــتر شــود 
و از ایــن مســیر بتــوان از انحراف تســهیالت و 

ارائه تسهیالت غیرموجه جلوگیری نمود.
دولــت  اقدامــات  بایــد  مجمــوع  در 
سیزدهم در زمینه شفافیت صورت های مالی 
و قرارداد های بانک ها و شــرکت های دولتی را 
در کنــار هــم دید؛ مجموعــه ای که می تواند به 

افزایش بازدهی این نهاد ها کمک کند.

میــز بیمــه در وزارتخانه ها به محلی برای فروش 
بیمه نامه تبدیل می شودمدیربیمه های اشخاص 
شــرکت بیمــه البرز، اظهار کــرد: وزارتخانه یعنی 
مکانی کامال دولتی و بر اساس الزامات قانونی، 
تمامــی امــوال دولتــی بابــد تحــت پوشــش بیمــه 
قــرار گیــرد بنابراین در تمامــی وزارتخانه ها برای 
امــوال اعــم از ابنیه و خودروهــای دولتی و حتی 
مســئولیت آسانســورها، پوشــش بیمــه ای اخــذ 

می شود.
چنــدی  تاجرباشــی،  بهــاره  آنالیــن،  چابــک 
افزایــش  از  مرکــزی  بیمــه  کل  رییــس  پیــش 
همکاری های مشــترک درراســتای تامین نیازهای 
بیمــه ای فعــاالن اقتصادی و ایجاد میز بیمه ای در 

وزارتخانه ها خبر داد.
“حمیــد جهاندیــده” در گفــت و گــو با چابک 
آنالیــن، گفت: نبود میــز بیمه ای در وزارتخانه ها 
از  ســازمان ها  ایــن  اســتفاده  عــدم  معنــای  بــه 

خدمات بیمه ای نیست.
وی، با بیان اینکه وزارتخانه ها همیشــه به 
دلیــل بیمــه نامه هــای تکمیــل  درمــان  کارکنــان 
خــود بــه شــرکت های بیمــه ای رجوع مــی کنند، 
افــزود: در بســیاری از وزارتخانه هــا بــه منظــور 
ارایــه ســرویس و خدمــات آنالین ، کارشناســان 
بیمــه گــر چنــد روز در هفته و یــا کل ایام هفته 
را در محــل بیمــه گــذار کــه وزارتخانــه باشــد ، 

حضور دارند.

مدیربیمه های اشــخاص شرکت بیمه البرز، 
در  ای  بیمــه  اینکــه حضورشــرکت های  بیــان  بــا 
وزارتخانه هــا درحــال حاضر هم وجود دارد، ادامه 
داد: بعید اســت که وزارتخانه خالی از کارشناس 
شــرکت بیمــه ای باشــد به خصــوص در بیمه های 
درمــان کــه بــه تبــع آن، بیمــه نامه هــای شــخص 
ثالــث و بدنــه خــودرو کارکنــان آن وزارتخانــه هم 
انجــام مــی شــود که این خــود  اهمیت وجود میز 

خدمات در وزراتخانه هارا نشان می دهد.
جهاندیده، ادامه داد: کارشناســان و شــبکه 
فــروش شــرکت های بیمــه ای کــه درســازمانهای  
بیمــه گــذار حضــور دارند ، می تواننــد جدا از نیاز 
روزمــره کــه مرتبــط بــا بیمه هــای درمــان و خودرو 

انــواع  ســایر  فــروش  مزایــای  از  اســت  کارکنــان 
رشته های بیمه ای هم برخوردار باشند.

وی، اذعــان داشــت کــه اگــر میــز بیمــه در 
وزارتخانه هــا رســمیت پیــدا کنــد، در ایــن صــورت 
شــرکت های بیمه در کنارخدمات شــایع و روزمره 
خــود،  مــی تواننــد ضمــن توســعه فرهنــگ خریــد 
هماننــد  خــرد  نامه هــای  بیمــه  فــروش   ، بیمــه 
یــا  مســکونی  منــازل  ســوزی،  آتــش  بیمه هــای 
بیمه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری را کــه کارکنــان 
وزارتخانه از کاربرد و اهمیت آنها مطلع نیستند، 
هــم در وزارتخانــه جاری  ســازند که البته این امر 
همکاری همه جانبه وزارتخانه با شرکت بیمه گر 

را نیز می طلبد.

البــرز،  بیمــه  شــرکت  اشــخاص  بیمه هــای  مدیــر 
بــا  میزخدمــت  ایجــاد  کــه  کــرد  خاطرنشــان 
حضورکارشناســان بیمه در محل وزارتخانه ها  می 
تواند محل رجوعی برای آشــنایی کارکنان با انواع 
رشته های بیمه ای بوده و دغدغه آنها را در مقابل 
برخــی پیچیدگی هــای بیمــه نامه هــا نظیــر نحــوه 

پرکردن فرم های پیشنهاد بیمه کاهش دهد.
جهاندیــده، افــزود کــه وجــود میــز بیمــه در 
وزارتخانه هــا عــالوه بــر موارد یاد شــده می تواند 
محلــی بــرای فــروش بیمــه نامــه، پاســخگویی و 
رفــع ابهامــات بیمــه ای بــرای فعــاالن اقتصــادی 
مراجعه کننده و ســایر بیمه گذاران هر وزارتخانه 

باشد.

میز بیمه در وزارتخانه ها به محلی برای فروش بیمه نامه تبدیل می شود

شفافیت مالی بانک ها و شرکت های دولتی برای اولین بار 
در تاریخ بانکداری کشور

 ۳0 شرکت جدید به جمع سبدگردانان
بورس می پیوندند
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روابط عمومي
شركت نفت خزر

ت اول(
 نوب

(

شناسه : 1371082فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی

نیاز  مورد  خدمات  انجام   « مناقصه  فراخوان  دارد  نظر  در  خزر  نفت  شرکت 
و  اداری  ماشین نویسی،  منشی گری،  دبیرخانه،  سبز،  فضای  تنظیفات، 
شماره   به  )بهشهر(«   خزر  عملیاتی  منطقه  تهران/  در  خزر  نفت  شرکت   ...
2001093445000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  درگاه سامانه  از طریق  پاکت ها 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به 
کلیه  برای  برخط(  صورت  )به  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت  و  نام  ثبت 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/06/13

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/16
- مهلت ارسال پاسخ استعالم: 1401/06/31

اطالعات تماس و آدرس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس: تهران خیابان خالد اسالمبولی- خیابان پنجم- پالک 20  -  طبقه اول 

جنوبی- امور حقوقی و پیمان ها
تلفن : 021-88722430

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
استفاده از شماره اقتصادی جدید

شرکت ملی نفت ایران
شركت نفت خزر )سهامی خاص(

انتشار نوبت اول : 1401/06/08 نوبت دوم : 1401/06/12

روابط عمومی

سوم(
ت 

 نوب
(

شناسه : 1371509

شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص( در نظر دارد انجام خدمات موضوع مناقصه را با 
در نظر گرفتن شرایط کلی زیر و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، به صورت  

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 
فهرست  تهیه  تا  فراخوان  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه  الف( 
مناقصه گران دارای صالحیت ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. خاطر نشان می سازد 
به موجب بخشنامه وزارت صمت امکان ثبت نام بر خط رایگان در این سامانه جهت کلیه 

مناقصه گران فراهم می باشد.
شماره  تماس  سامانه ستاد  در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0211456و 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 

"ثبت نام / پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.
ب( نوع فراخوان: مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی جهت انتخاب  مناقصه گر واجد شرایط 

به منظور انجام خدمات موضوع مناقصه / یک مرحله ای
ج( نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران- خیابان پاسداران -باالتر از برج سفید – خیابان 

شهید حجت سوری )نیستان هفتم ( پالک 11- شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص(
د(موضوع مناقصه: انجام خدمات تعمیرات اساسی و حوضچه ای  یدک کش های ملکی شرکت 

پایانه های نفتی ایران
نیاز   مورد  حوضچه ای  و  اساسی  تعمیرات  خدمات  کلیه  انجام  خدمات:  مختصر  هـ( شرح 
یدک کش های ملکی شرکت پایانه های نفتی ایران، انجام تشریفات گمرکی، حقوق و عوارض 
بندری جهت ورود و خروج شناورها و کاالهای مورد نیاز تعمیرات حوضچه ای تامین شده توسط 
مناقصه گزار / مناقصه گر  به / از کلیه بنادر و حوضچه های تعمیراتی جهت انجام خدمات 
موضوع پیمان در کلیه حوضچه های تعمیراتی در خلیج فارس که مجهز به تجهیزات داکینگ و 
آنداکینک و سایر ماشین آالت و امکانات مورد نیاز از قبیل پارکینگ و غیره جهت انجام خدمات 

شرح خدمات موضوع پیمان متناسب با مشخصات یدک کش ها می باشند.
و( نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار:  
ارائـه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 444ر637ر578ر10ریال حسب آئین نامه 
شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیأت محترم وزیران و همچنین تضمین انجام 
تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ده درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه؛ ضمناً تضامین  
صادره می بایست مطابق فرمت های نمونه پیوست آئین نامه مذکور ارائه گردد؛ لذا این شرکت از 
پذیرش تضامینی که فاقد شرایط فوق باشد معذور بوده و هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این 
خصوص، نخواهد داشت. شایان ذکر می باشد پس از انعقاد قرارداد، به میزان ده درصد از هر 

صورت وضعیت مناقصه گر برنده به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد.
کلیه  اجرای خدمات:   گزار: محل  مناقصه  برآورد  و  اجرای خدمات  زمان  ، مدت  ز(  محل 
مشخصات  با  متناسب  دریانوردی  مسیر  دارای  که  فارس  خلیج  در  تعمیراتی  حوضچه های 
یدک کش ها ) مندرج در شرح کار و سایر اسناد مناقصه( می باشند و مدت انجام خدمات سه سال 
شمسی و دوره نگهداری جهت هر یدک کش به مدت 6 ماه شمسی از زمان تحویل به مناقصه 
گزار و برآورد مناقصه گزار 223ر872ر931ر228 )دویست و بیست و هشت میلیارد و نهصد 

و سی و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و دو هزار و دویست و بیست و سه( ریال می باشد.

ح( مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارایه پیشنهاد مالی به مدت  180 روز 
می باشد.

ط(  گواهی ها، مجوزها و مدارک مورد نیاز :
           ط-1: ارائه گواهی صالحیت پیمانکاری در خصوص حداقل یکی از موارد ذیل توسط 

مناقصه گران الزامی است:
ط-1-1 مجوز بهره برداری یا گواهینامه در زمینه ساخت یا تعمیر شناورهای بدنه  فلزی صادره 

از یکی از مراجع ذیصالح ذیل:
الف(سازمان بنادر و دریانوردی

ب(وزارت صمت
ج(موسسه رده بندی آسیا یا ایرانیان 

ط-1-2 مجوز تعمیر، نگهداری و راهبری شناورها صادره از سازمان بنادر و دریانوردی به همراه 
قرارداد اجاره بلند مدت )پوشش دهنده طول مدت پیمان و مدت زمان تمدید احتمالی( با 

حوضچه تعمیراتی دارای یکی از مجوزهای مندرج در بند ط-1 -1  
           ط-2: ارائه سایر گواهی ها و مدارک ذیل توسط مناقصه گران الزامی است :

1(دارا بودن شخصیت حقوقی.
2(ارائه گواهی نامه تایید صالحیت پیمانکاری از نظر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
3(ارائه شناسه ملی حسب  ماده 16 آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی 

ایرانی. 
4(ارائه تصویر مصدق  کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضا

یا اعضای جامعه  و  ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی   )5
حسابداران رسمی

ی( زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 
1- با عنایت به ابالغیه شماره 1/140935 مورخ 1399/05/11 دبیر محترم کارگروه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( و تاکید موکد بر الزام بکارگیری امضای الکترونیکی اسناد پاکت های )ب( 
و )ج( و عدم پذیرش نسخ فیزیکی واسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهرگرم(، کلیه مناقصه 
گران موظف می باشند تمامی اسناد پاکت های )ب( و)ج(مناقصه را با امضاء الکترونیکی ودر موعد 
مقرر در اسناد مناقصه از طریق سیستم سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت مناقصه 

گزار از پذیرش نسخه فیزیکی اسناد پیش گفته معذور خواهد بود.  
2- کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به مدت 7 روز  از  زمان درج آگهی  نوبت سوم  
نسبت به دریافت اسناد و معیارها و جداول ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( اقدام و ظرف مهلت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد، ضمن  تکمیل، 
مهر و امضای آن ها و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد، مدارک و گواهینامه های 
ذکر شده در آگهی نسبت به تغذیه اسناد پیش گفته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
سایت های به  آگهی  رویت  جهت  می توانند  گران  مناقصه  همچنین  نمایند.  اقدام   )ستاد( 

 WWW. SHANA. IR،   HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمایند.
3- مناقصه گزار در رد و یا قبول مدارک در تمام مراحل مطابق قانون برگزاری مناقصات  و آیین 

نامه های اجرایی آن مختار خواهد بود.            
شایان ذکر است در آگهی فراخوان نوبت سوم حاضر،  بندهای »ه«، »ز« و »ط«   آگهی 
نوبت اول و دوم تجدید مناقصه  به شرح فوق  اصالح شده است و سایر مفاد آگهی نوبت  

اول و دوم به قوت خود باقی می باشد.

تجدید مناقصه شماره م.ع.پ/ 1401/003 به شماره سامانه ستاد 2001091645000044 شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران 

)سهامی خاص(

آگهی نوبت سوم  و اصالحیه  آگهی نوبت اول و دوم  فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران؛

اداره ارتباطات و اطالع رسانی
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

شناسه : 1372414

اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در نظر دارد حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک خود را از طریق مناقصه 
عمومی بشرح ذیل به به پیمانکار واجد شرایط )مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی واجد شرایط( دارای گواهی تعیین 

صالحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی و دارای تأییدیه از پلیس پیشگیری ناجا واگذار نماید.
1- مبلغ برآورد اولیه 110.822.523.420 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5.542.000.000 ریال

2- انواع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر – واریز نقدی به حساب سپرده سازمان ملی زمین و مسکن 
به شماره IR 670100004001037106372777 )شناسه واریز: 936286500110000000000000000010( بنام تمرکز وجوه 

سپرده سازمان ملی زمین و مسکن 
3- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: در ساعتهای اداری از تاریخ 1401/6/9 لغایت 1401/6/14 از طریق سامانه 

 www.setadiran.ir )تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
4- زمان و محل ارائه پیشنهادها: تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1401/6/27 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir میباشد. ضمانتنامه یا فیش واریزی، هم بصورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر 
بارگذاری گردد و هم بصورت فیزیکی )پاکت الف یا درج شماره و موضوع مناقصه( به آدرس:امانیه – خ شهید مدرس – 
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان – اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری تا ساعت 13 مورخ 1401/6/27 تحویل 

گردد.
توجه: زمان تحویل پاکت الف تا ساعت 13 میباشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمیشود.

5- زمان و محل بررسی پیشنهادها: ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 1401/6/30 به آدرس امانیه – خ شهید مدرس – اداره 
کل راه و شهرسازی خوزستان – سالن جلسات

6- به پیشنهادهای مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و فاقد گواهی تعیین صالحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- مدت قرارداد: یکسال از مورخ 1401/4/1 لغایت 1402/3/31 میباشد.
8- مؤسسه میبایست بومی استان باشد.

به مبلغ این مناقصه و یا باالتر در پنج سال گذشته همراه با  9- مؤسسه دارای سابقه یک تا دو فقره قرارداد جمعاً 
رضایت نامه کتبی از کارفرمای مربوطه باشد. 

10- مؤسسه توان پرداخت 2 ماه حقوق پرسنل را داشته باشد. 
11- گزارش مالی مبنی بر موجودی حساب بانکی از تاریخ دریافت اسناد به مورخ 1401/6/9 تا مورخ 1401/6/21 با مهر 

بانک به مبلغ 19.000.000.000 ریال که در پوشه )ب( بارگذاری گردد.
12- مؤسسه دارای مجوز از اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان و پلیس پیشگیری ناجا )لیست تأییدی سازمان 

ملی زمین و مسکن( باشد و در پوشه )ب( بارگذاری گردد.
13- کلیه اسناد مربوط به مناقصه گر میبایست برابر اصل گردیده و در سامانه ستاد بارگذاری گردند. به مدارکی که برابر 

اصل نشده باشند، ترتیب اثر داده نشده و غیرقابل قبول خواهند بود.
14- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: 

اهواز – امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان – تلفن: 33334051-5

اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( شماره 1401/56

محمد صادق کولی وند شهردار شهریار

ت اول(
 نوب

(

آگهی تجدید مناقصه عمومی ) تجهیزفرهنگسرای قرآنی کهنز(

نوبت اول : 1401/6/8        نوبت دوم :1401/6/15  

مورخ    2802 شماره  درخواست  استناد  به  دارد  نظر  در  شهریار  شهرداری 
1401/2/6معاونت فنی عمرانی درخصوص تجدید مناقصه عمومی ) تجهیزفرهنگسرای 
قرآنی کهنز( با برآورد 14/577/000/000 ریال با شماره فراخوان 2001093897000056 
در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت 
بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 729/000/000 ریال می باشد. سپرده نفرات اول و 
دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. )سپرده بصورت واریز 

نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و  یا ضمانت نامه بانکی(
2( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
4( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5( متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه 5در رشته تاسیسات برقی از سازمان برنامه 
و بودجه کشورباشند.و یا دارای پروانه کسب مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیصالح 

باشند .
6( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/06/08 تا تاریخ 1401/06/17 ساعت 

13/00 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
7( مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13/00 مورخ 1401/06/27 در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت.
8( زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30 مورخ 1401/06/28 در محل : شهریار - 

میدان نماز - جنب پایانه 22 بهمن - شهرداری شهریار.
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

معاونت عملیات فرودگاهی- اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها

 دوم(
 نوبت

(

آگهی فراخوان پیمانکاران
شناسه : 1371720

نوبت اول : روزنامه خبر جنوب 1401/06/07     نوبت دوم : روزنامه عصر اقتصاد 1401/06/08

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عملیات اجرایی پروژه 
بهسازی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه جهرم را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از 
طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(، از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل  ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- شرکتها باید حداقل دارای گواهینامه صالحیت )رتبه بندی( در پایه 2 راه و ترابری از 

سازمان برنامه و بودجه کشور باشند. 
مبلغ  به  مجموعاً   ،1401 سال  پایه  بهای  فهارس  اساس  بر  پروژه  اولیه  برآورد   -2

1،300،000،000،000)هزار و سیصد میلیارد (ریال  می باشد.

3- مدت اجرای پروژه 12 ماه و مدت تضمین60 ماه می باشد.
4- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 32،000،000،000)سی و دو میلیارد( ریال 
می باشد که بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659-هـ 

مورخ 94/9/22 مورد پذیرش خواهد بود.
5- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ، مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد و زمان بازگشایی پاکت ها در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت اعالم می گردد.
6- مشاور پروژه مهندسین مشاور سکو می باشد که شرکت ها جهت کسب اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن 88728730- 021یا 021-88728732  

با این شرکت تماس حاصل نمایند.
7- آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای "الف"، تهران- فرودگاه مهرآباد- خیابان معراج- 
ساختمان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران - طبقه چهارم- اداره کل عمران وتوسعه 

فرودگاه ها، تلفن 63148571 -021 می باشد. 

عضو کمیسیون امور داخلی 
 مجلس: تنوع محصول

در غرفه سایپا دیده می شود
نماینــده مــردم فریــدن، فریدون شــهر، چــادگان و بوییــن 
میاندشــت در مجلس شــورای اســامی از غرفه ســایپا در 

نمایشگاه تحول صنعت خودرو بازدید کرد.
به گزارش سایپانیوز، حسین محمدصالحی دارانی در 
بازديد از غرفه سايپا گفت: با توجه به عملکرد خوب گروه 
سایپا در چند وقت اخير در مقايسه با  دیگر خودروسازان، 

تنوع محصول بیشتری در غرفه سایپا دیده می شود.
او افــزود: بــا توجه به وضعیت اقتصادی مردم طراحی 
خودروی اقتصادی می تواند به خوبی پاسخگوی نیاز مردم 
باشــد. نماینــده فریــدون شــهر تصریــح کــرد: متاســفانه در 
کشــور ما مردم خودروی داخلی را بیشــتر با پراید مقایســه 
می کنند؛ اما امروزه اگر مردم بدانند که این تنوع و کیفیت 
در عرصه خودروسازی کشور به وجود آمده و خودروسازان 
بــرای تولیــد خودرو با کیفیت عالی و قیمت مناســب تالش 
مــی کننــد، قضاوت در مورد تولیدات داخل بســیار متفاوت 
خواهد بود. این نماینده مجلس شورای اسالمی تاكيد كرد: 

ما باید از تولیدات داخل حمایت جدی داشته باشیم.
او افــزود: هــدف این اســت که بازار بــه صورت رقابتی 
دربیایــد و محصــوالت متنــوع تــر باشــند تــا مــردم بتواننــد 
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی  محصــول مورد نظــر خود را 

انتخاب کنند.
صالحــی دارانــی گفت: امروزه باتوجه به پیشــرفت در 
کیفیــت و دانــش بکاربــرده شــده در زمینــه خودروســازی، 
اگر اعتماد بیشــتری به شــرکت های خودروســازی داخلی و 
دانشمندان و صنعتگران خود داشته باشیم، آینده صنعت 
خودروســازی بســیار امیــدوار کننده خواهد بــود و به زودی 
شاهد ثبات اقتصادی در عرصه خودروسازی خواهیم بود.

خبـــــــــــــــــر

راهبــر مجتمــع ســنگ آهــک پیربکــران خبــر داد 
کــه ایــن مجتمــع 2 طــرح توســعه ای را پــس از 

واگذاری، اجرا کرده است.
2 طرح توســعه ای در مجتمع ســنگ آهک 
پیربکران پس از تحوالت بعد از واگذاری؛ رشد 
تولیــد، اشــتغال و افزایــش ســهم دولــت اجــرا 

شد.
بــه گزارش روابط عمومی ایمیدرو، ولی هللا 
رنجبــر بــا بیــان این مطلــب گفت: مجتمع ســنگ 
آهــک پیربکــران پــس از واگــذاری بــه راهبر، خط 
دوم سنگ شــکن )بــا هــدف افزایش تولید ســنگ 
آهــک دانه بنــدی( و خــط تولیــد ســنگ آهک 5-0 
میلی متری را با ســرمایه گذاری حدود 30 میلیارد 

تومان راه اندازی کرده است.

طرح هــای  اجرایــی  مطالعــات  افــزود:  او 
توســعه ای مختلفــی نیــز انجام شــده اما بــه دلیل 
مخالفــت ســازمان محیط زیســت تاکنــون امــکان 
اجــرای آن هــا فراهــم نشــده اســت کــه در صورت 
دریافــت مجــوز موافقــت و اجــرا، اشــتغال قابــل 

توجهی ایجاد خواهد شد.
راهبــر مجتمع ســنگ آهــک پیربکران گفت: 
ســرمایه گــذار در ابتــدای واگــذاری شــرکت، برای 
تولیــد  افزایــش  راســتای  و در  آماده ســازی خــط 
از جملــه عملیــات تعمیــرات اساســی  اقداماتــی 
کارخانــه فرآوری و سنگ شــکن، حــدود 5 میلیارد 

تومان هزینه کرد.

افزایش اشتغال

وی ادامه داد: میزان اشتغال این شرکت، از 
34 نفــر در ابتــدای واگذاری، بــه 89 نفر افزایش 
یافتــه اســت. همچنین، حــدود 60 نفــر نیروهای 
پیمانــکار به صــورت مســتقیم در محــل مجتمــع 

مشغول به فعالیت هستند.

رشد تولید
رنجبــر با اشــاره به رونــد تغییرات تولید این 
شــرکت تصریــح کــرد: تولید مجتمــع پیربکران در 
سال 1400 برابر با 770 هزار تن سنگ آهک بود 
که در قیاس با ســال 99 )حدود 570 هزار تن(، 

حدود 35 درصد رشد داشت.
وی ادامه داد: طی 4 ماهه نخســت امســال 
نیز حدود 350 هزار تن تولید محصول داشته ایم 

که نســبت  به دوره مشــابه ســال قبل، 54 درصد 
رشد داشته است.

شرکت تهیه و تولید بازوی راهبر
راهبــر مجتمــع ســنگ آهــک پیربکــران بــا 
بیــان اینکــه از ابتــدای فراینــد واگــذاری مجتمــع 
پیربکران به راهبر، حمایت های مؤثری از ســوی 
دســتگاه نظــارت صورت پذیرفتــه و همچنان نیز 
ادامه دارد، گفت: دستگاه نظارت )شرکت تهیه 
و تولیــد مــواد معدنــی ایــران( در حل مشــکالت 
و تعامل هــای منطقــه ای همیشــه بــازوی راهبــر 

بوده  است.
او ادامــه داد: ایــن شــرکت همــواره تــالش 
کــرده بــا پرداخــت به موقــع حق الســهم و افزایش 

تولیــد و حفــظ اشــتغال و تــداوم آن و همچنیــن 
انجام تعهدات قراردادی، رســالت خود را به  نحو 

مطلوب اجرا کند.

حفظ منافع دولت بیشتر از راهبر
واگــذاری  روش  در  اینکــه  بیــان  بــا  رنجبــر 
بــه راهبــر، منافــع دولــت بیشــتر از راهبــر حفــظ 
شده اســت، گفــت: در قــرارداد راهبــری مجتمــع 
ســنگ آهــک پیربکــران، فرمــول پرداخــت ســهم 
ســیمان  قیمــت  بــه  کــه  تنظیم شــده  به گونــه ای 
 12 پرداخــت  به جــای  بنابرایــن،  اســت.  مرتبــط 
درصد حق الســهم، حدود 20 درصد حق الســهم از 
اســتخراج مــاده معدنی را در دوره های ســه ماهه 

پرداخت می کند.

واحد نخســت پروژه سیکل ترکیبی نیروگاه متمرکز 
پارس جنوبی با ظرفیت 160 مگاوات با فرمان وزیر 

نفت به بهره برداری رسمی رسید.
و  نفــت  شــرکت  روابــط  عمومــی  گــزارش  بــه 
گاز پــارس، جــواد اوجــی، وزیــر نفــت دیــروز دســتور 
بهره بــرداری رســمی از واحــد نخســت پــروژه ســیکل 

ترکیبی نیروگاه متمرکز پارس جنوبی را صادر کرد.
بخــش توســعه نیــروگاه گازی متمرکــز بعثــت 
پارس جنوبی متشــکل از ســه بلوک ســیکل ترکیبی 

اســت کــه بلوک نخســت آن بــا ظرفیــت 160مگاوات 
به بهره برداری رسید. نيروگاه سیکل ترکیبی بعثت، 
انــرژي الكتريكــي  بــه منظــور تأميــن كمبــود توليــد 
مــورد نيــاز پااليشــگاه هاي مســتقر در منطقه كنگان 
مربــوط بــه فازهــای 12، 13، 14، 19، 22-24، مجتمع 
پااليشــگاهي ســيراف و همچنيــن افزايــش پايــداري 
شــبكه بــرق شــركت نفــت و گاز پــارس در منطقــه 
عسلويه و كنگان و در مجاورت نیروگاه گازی متمرکز 
در شهر بیدخون احداث شده است. اجرای این طرح 

در قالــب قــرارداد EPC بــه شــركت فــراب بــه عنــوان 
پيمانكار اصلي واگذار شده است.

اين نيروگاه به ظرفيت 480 مگاوات در بخش 
توسعه نيروگاه متمركز بعثت اجرا مي شود و شامل 
ســه بلوك ســيكل تركيبي به ظرفيت توليد برق هر 

بلوك 160 مگاوات در شرایط ISO است.
بــا تکمیــل هــر 3 واحــد ســیکل ترکیبــی، در 
مجمــوع ظرفیــت مجموعــه ســیکل ترکیبــی و بخش 
گازی بــه 1500 مــگاوات خواهد رســید و راندمان این 

نیروگاه ها را از 30 درصد به حدود 53درصد افزایش 
خواهــد داد. تــوان تولیــدی ایــن نیروگاه اســتراتژیک 
توسط پست و خطوط انتقال دومداره 400 کیلوولت 
ارســال  کنــگان  بــه منطقــه  بــه طــول 67 کیلومتــر 
می شــود و مجــدداً در پســت 400 کیلوولــت نفت در 
منطقه کنگان به ســطح ولتــاژ انتقال 132 کیلوولت 
کاهــش می یابــد و توســط شــبکه هوایــی چهارمداره 
به پاالیشــگاه های مســتقر در منطقه کنگان تحویل 
می شــود. در فروردیــن مــاه امســال نخســتین واحــد 

بخــار ایــن نیــروگاه بــا ظرفیــت 160 مــگاوات در مدار 
تولید قرار گرفته است. 

ایــن پــروژه بــا ســرمایه گذاری نزدیــک بــه 450 
میلیون یورو در زمان اجرا برای حدود هزار نفر و در 
زمان بهره بردرای برای حدود 300 نفر اشتغال ایجاد 
کرده است. همچنین نیروگاه شرکت مایع سازی گاز 
ایــران توســط یــک خط هوایی دومداره به این پســت 
برق متصل شده است و توان تولیدی خود را تحویل 

این پست برق می دهد.

اجرای 2 طرح توسعه ای در مجتمع سنگ آهک پیربکران پس از واگذاری

بهره برداری رسمی از نخستین واحد سیکل ترکیبی نیروگاه بعثت 
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آگهی فقدان سند مالکیت
شـماره  بـه  وارده  تقاضـا  تسـلیم  بـا  اسـت  گردیـده  اعـام  مرشـدی  نرگـس  خانـم 
140185601025015431 مـورخ 1401/05/23 منضـم بـه دو 2 بـرگ استشـهادیه 
جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی و مصـدق شـده طـی شـماره 15434 مـورخ 
 972585 تصدیـق  رمـز  بـا   140102152490000355 شناسـه  بـا   1401/05/22
توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره حـوزه ثبتـی تهـران مدعـی گردیـده سـند 
مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان مسـکونی نـوع ملـک طلـق بـه پـاک ثبتـی 
46783 فرعـی از 7022 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 42707 فرعـی از اصلـی 
مذکـور، قطعـه 5 در طبقـه 2 و واقـع در بخـش 02 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک 

نارمـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 44/25 مترمربـع 
مشـخصات منضمـات ملـک: پارکینـگ قطعـه 9 بـه مسـاحت 11 مترمربـع واقـع در 

طبقـه -1
 139720301025010667 الکترونیکـی  دفتـر  ثبـت  ذیـل  مالکیـت:  مشـخصات 
بـه شـماره چاپـی 056508 ثبـت و سـند مالکیـت صـادر شـده اسـت و سـپس بـه 
موجـب سـند انتقـال قطعـی 31338 تاریـخ 1401/04/15 دفترخانـه اسـناد رسـمی 
حسـین  فرزنـد  مرشـدی   / نرگـس  بـه  تهـران،  اسـتان  تهـران  شـهر   753 شـماره 

دارای شـماره  تهـران  از  1337/01/01 صـادره  تولـد  تاریـخ  شـماره شناسـنامه 26 
ملـی 0450980553 بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش دانـگ 
عرصـه و اعیـان موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی انتقـال گردیـده اسـت. 

نـدارد محدودیـت: 
بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـاک 
موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامه قانون ثبت فقط 
در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار )همین روزنامه( آگهی میشود تا چنانچه 
کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند مالکیـت 
نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض 
خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نماید تا مورد رسـیدگی 
قرار گیرد بدیهی اسـت اصل سـند مالکیت پس از رؤیت و ماحظه به ارائه دهنده 
اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بدون ارائه اصل سـند مالکیت ترتیـب اثر داده 
نمی شـود. در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سـند 

مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد گردید.
غالمرضا غضنفری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

م الف 12561 / شناسه آگهی 1371545

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون علمیـات تحدیـد حـدود ششـدانگ پـاک 1308 فرعـی از 18 اصلـی واقـع در 
دردربندسـر رودبـار قصـران بخـش 11 تهـران بـه عمـل نیامـده اسـت، لـذا بـر حسـب 
درخواسـت کتبـی ورثـه خانـم سـیده ملـوک سـید علـی روتـه فرزنـد درویشـعلی بـه 
در  شـنبه  روز  تاریـخ 1401/7/23  در  از شـمیران  صـادره  شـماره شناسـنامه 35 
محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد بنابرایـن چنانچـه مالکیـن مشـاعی و مجاوریـن 
نسـبت به حدود و حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل هسـتند میتوانند مسـتنداً 
مصـوب  ثبتـی  معتـرض  پروندههـای  تکلیـف  تعییـن  واحـده  مـاده   2 تبصـره  بـه 
1373/2/25 مجلـس شـورای اسـامی موضـوع مـاده 16 قانـون ثبـت اعتـراض خـود 
نسـبت بـه تحدیـد حـدود را ظـرف مـدت 30 روز کتبـاً بـه اداره ثبـت فشـم تسـلیم و 
سـپس ظـرف مـدت یـک مـاه دادخواسـت خـود را بـه دادگاه عمومـی حـوزه مربوطـه 
تسـلیم و رسـید آن را بـه اداره ثبـت فشـم ارائـه نماینـد در غیـر اینصـورت پـس از 
سـپری شـدن مـدت واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت بـه نـام مالـکان طبـق 

مقـررات اقـدام خواهـد شـد./.
تاریخ انتشار: 1401/06/08  م الف 12562 / شناسه آگهی 1371547

مهرداد روستایی – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشم

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای مهـدی خادمـی طرقـی ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق بشـماره 
یکتـا 139902155116000098 و 139902155116000097 و رمـز تصدیـق 899894 و 
470078 مورخـه 1399/4/10 دفترخانـه 1027 تهـران مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت 
ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان مسـکونی واقـع در سـمت شـرق طبقـه اول قطعـه 4 
تفکیکـی بمسـاحت 78/37 مترمربـع بانضمـام ششـدانگ یکواحـد پارکینـگ قطعـه 5 
بمسـاحت 10/80 مترمربـع واقـع در سـمت جنوبـی میانـی شـرقی طبقـه زیرزمیـن و 
ششـدانگ یکبـاب انبـاری قطعـه 2 بمسـاحت 2/30 مترمربـع واقـع در سـمت شـمال 
طبقـه زیرزمیـن بشـماره 25979 فرعـی از 116 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 21046 
فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش 11 تهـران ثبـت و سـند مالکیـت بشـماره چاپـی 889908 
بنام احمد غیاثوند صادر و تسلیم گردیده است. سپس ششدانگ برابر سند قطعی 
شـماره 50370 مورخه 1398/2/17 دفتر 523 تهران به مهدی خادمی طرقی انتقال 
یافتـه . سـپس ششـدانگ برابـر سـند رهنـی 50371 مورخـه 1398/2/17 دفتـر 523 
تهران در رهن بانک سـامان شـعبه جمهوری قرار گرفته اسـت. به علت سـهل انگاری 
مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت لـذا مراتـب 
باسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مورخـه 72/9/2 مـاده 120 آئیـن نامه قانون ثبت در یک 
نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک مرقوم 
غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر 
ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه 
اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت نمائید تا مورد رسـیدگی 
قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور 

سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد%
محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

 م الف 12563 / شناسه آگهی 1371549

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حمیـد اخالقـی برابـر تقاضـای وارده شـماره 10057-1401 مورخ 1401/04/01 
 1401/03/30 مـورخ   22898 شـماره  ذیـل  مصـدق  استشـهادیه  تسـلیم  بـا 

دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1222 تهـران بـا اعـالم ایـن کـه:
در  واقـع  تفکیکـی  دو  قطعـه  آپارتمـان  دسـتگاه  یـک  ششـدانگ  مالکیـت  سـند 
سـمت غربـی طبقـه اول بـه مسـاحت 70/40 مترمربـع تحـت شـماره 225 فرعـی 
از 3789 اصلـی مفـروزی از پـالک 147 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 7 
تهـران ذیـل ثبـت 223963 صفحـه 257 امـالک و تحـت شـماره چاپـی 752034 
سـند  اصـل  کـه  اسـت.  گردیـده  تسـلیم  و  صـادر  ثبـت،  اخالقـی  حمیـد  نـام  بـه 
مالکیـت بـه علـت جابجایـی منـزل مفقـود گردیـده اسـت طـی درخواسـت وارده 
فـوق تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک مذکـور را نمـوده اسـت و در 
اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت )مصـوب 80/11/8( مراتـب در 
یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت 
10 روز پس از انتشـار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه یـه ایـن منطقـه واقـع در خیابـان دماونـد – خیابـان غفـاری نسـب 
– جنـب پـادگان شـهید خصرائـی تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـا مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض یـا در صـورت اعتـراض اصـل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت 

صـادر و تسـلیم خواهـد شـد/.
علیرضا محسنی – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

م الف 12564 / شناسه آگهی 1371551

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری جسورانه رشد یکم پیشگام به 
شناسه ملی 14010101956 و شماره ثبت 51777 

شـماره  مجـوز  و   1401/03/29 مـورخ  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
108552/122مورخ 1401/04/28 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح مندرج 
بـرای  صنـدوق  مالـی  صورت هـای  یافـت  تغییـر  مذکـور  صورتجلسـه  در 
دوره مالـی نـه مـاه و سـه روزه منتهـی بـه 1400/12/29 تصویـب گردیـد.  
مؤسسـه حسابرسـی بهمنـد ببـا شناسـه ملـی 10100174390 مجـدداً بـه 
بـه  اقتصـاد  روزنامـه عصـر   . انتخـاب گردیـد  عنـوان حسـابرس صنـدوق 

عنـوان روزنامـه کثیراالنتشـار صنـدوق تعییـن گردیـد .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1372082(

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم به شناسه ملی 
10320623737 و شماره ثبت 27971  

شـماره  نامـه  و   1401/04/11 مـورخ  صنـدوق  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
108553/122 مـورخ 1401/04/28 سـازمان بـورس واوراق بهـادار تصمیمـات ذیـل 
اتخاذ شد : ماده )5( اساسنامه صندوق سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر 
تغییـر یافـت :  مـاده   5: عمـر صنـدوق سـرمایه گـذاری نامحـدود اسـت. سـال مالـی 
صنـدوق بـه مـدت یـک سـال شمسـی، از ابتـدای 24 مـرداد مـاه هـر سـال تـا انتهـای 
23 مـرداد مـاه سـال بعـد اسـت.  تبصـره : مدیـر صنـدوق بایـد پـس از ثبـت صنـدوق 
نـزد مرجـع ثبـت شـرکت ها ، بـا ارائـه مـدارک مربوطـه، صنـدوق را نـزد سـازمان نیز به 
عنـوان نهـاد مالـی بـه ثبـت رسـانده و مجـوز فعالیـت آن را از سـازمان دریافت نماید. 
مجـوز فعالیـت بـه مـدت پنـج سـال شمسـی صـادر مـی شـود. ایـن مدت مطابـق ماده 

61 اساسـنامه قابـل  تمدیـد اسـت .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1372083(

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم به 
شناسه ملی 14005620538 و شماره ثبت 37901 

شـماره  نامـه  1401/04/22و  مـورخ  صنـدوق  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
108855/122 مورخ 1401/5/2 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد مؤسسـه حسابرسـی هوشـیار ممیـز شناسـه ملـی 10100439645 بـه سـمت 

انتخـاب گردیـد. متولـی صنـدوق 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1372084(
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام پارس سرام به شناسه ملی 10100482000 و 

شماره ثبت 12460 
اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات   1400/12/21 مـورخ  مدیـره  هیئـت  اسـتناد صورتجلسـه  بـه 
شـد:  محـل شـرکت بـه نشـانی اسـتان تهـران، شهرسـتان قرچـک، بخـش مرکـزی، 
شـهر قرچک، قرچک، بلوار شـهید قاسـم سـلیمانی ) کمربندی شـمالی (، بلوار امام 
خمینی ) ورامین (، پالک 0، طبقه همکف به کدپستی 1868613693 انتقال یافت. 
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1372099(

آگهی مفقودی
   درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش ومالکیـت خـودروی سـواری هـاچ بـک سـایپا 
تیـپ تیبـا 2 بـه رنـگ  سـفید روغنـی مـدل1394 شـماره موتور8218890 شـماره شاسـی 
مزارزئـی  ارشـد  بنـام  م39   353 ایـران 95-  پـاک  شـماره   NAS821100F1030052
کدملـی6459825114 فرزنـد محمـد صـادره ازسـرباز متولـد 1366 لـذا سـند کمپانـی و 
بـرگ سـبز ) فاکتـور فـروش کارخانـه وسـند مالکیـت ( و کارت مشـخصات خـودروی فوق 

الذکرمفقـود شـده و از درجـه اعتبارسـاقط مـی باشـد.
429- استان گلستان-گرگان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140160329012003223 - 1401/06/04 هیات اول/دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت صابری 
بـه شـماره شناسـنامه 231 کـد ملـی 4609376849 صـادره از  گرمسـار فرزنـد غضنفـردر 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا اتاقـک  بـه مسـاحت 202/61  متـر مربـع پـالک 
شـماره 1 فرعـی از 1- اصلـی واقـع در حسـین آبـاد حـاج تقـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  
خریـداری از مالـک رسـمی مشـاعی آقـای غضنفـر صابـری  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/08  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27    

شناسه : 1371031  رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

به کارگیری پزشک خانواده 
در طرح صیانت از جمعیت

اســتاندار فارس با قدردانی از همه کســانیکه در بحث 
صیانــت از جمعیــت به شــکل اعتقــادی وارد شــده اند، 
خواســتار بــه کارگیــری ظرفیــت پزشــک خانــواده بــرای 

اجرای این طرح در استان شد.

به گزارش اســتانداری فــارس، محمد هادی ایمانیه 
در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت استان فارس، پزشک 
خانــواده را فرصتــی بــی بدیل دانســت و حمایت  رئیس 
جمهور از این طرح در جلسه ستاد ملی کرونا و توصیه 
آیت هللا رئیســی برای بهره گیری از دســتاوردهای آن در 

مسیر مبارزه با شیوع کرونا را یادآور شد.
ایمانیــه ضمــن تاکید بر لزوم اهتمــام ویژه مدیران 
به اجرای طرح صیانت خانواده و تعالی جمعیت، ادامه 
داد: اجــرای برخــی قوانین مرتبط می تواند در اجرای این 

طرح کمک کننده باشد.
ایمانیــه گفــت: بیمارســتان حضــرت زینــب )س( و 
بیمارســتان مــادر و کــودک غدیــر و اخیــرا نیــز بــا کمــک 
رئیس مرکز تحقیقات سلول های بنیادی کشور توافقی 
بــا بیمارســتان ابــن ســینا در شــرف انجام اســت که این 
بیمارســتان نیــز در ایــن ماجــرا وارد شــود. وی افــزود: با 
توجــه بــه مصوبــه دولت در خصوص پذیــرش بیمه؛ اگر 
بیمارســتان ها قــرارداد خــود را بــا بیمه ها منعقــد نکنند 
اجازه ادامه فعالیت در زمینه ناباروری نخواهند داشت.
نماینــده عالــی دولــت در فارس همچنیــن بر لزوم 
تشــکیل ســاز و کارهــای کمیتــه مدیریــت ســقط جنیــن 
تاکیــد و اضافــه کــرد: بــرای مقابلــه بــا انجام غیــر علمی 
سقط جنین کمک جدی دستگاه قضایی را الزم داریم.

خبـــــــــــــــــر

 ۱۵۰ کیلومتر بزرگراه
در لرستان احداث می شود

 مدیــر کل راه و شهرســازی لرســتان بــا خبــر از اجــرای 
)بزرگــراه(  چهارخطــه  کیلومتــر   ۱۵۰ احــداث  عملیــات 
در ایــن اســتان اعــام کــرد که تا 4 ســال آینــده تمامی 
فنــی  و  اقتصــادی  توجیــه  دارای  و  مهــم  جاده هــای 

چهارخطه می شوند.
وحیــد کرم الهــی دیــروز در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
 ۲۰ از  کمتــر  لرســتان  چهارخطه هــای  طــول   ۸۰ ســال 
کیلومتــر بــود و ایــن رقم اکنون به ۶۰۰ کیلومتر رســیده 
اســت کــه اجــرای ایــن طرح هــا در لرســتان بــا اعتبــارات 

استانی آغاز شد و با بودجه های ملی ادامه یافت.
او با تشــریح وضعیت چهارخطه های اســتان اظهار 
کــرد: اکنــون چهارخطــه خرم آباد - بروجــرد به طول ۱۰۰ 
کیلومتر و چهارخطه الیگودرز از ســه راهی چاالنچوالن 

به طول ۷۰ کیلومتر زیر بار ترافیک قرار دارند.
 ۲۵ گفــت:  لرســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
نیــز در حــوزه  بــه اصفهــان  الیگــودرز  کیلومتــر مســیر 
اســتحفاظی لرســتان اســت که ۵ کیلومتر آن چهارخطه 

شده و مابقی در دست اقدام است.
کرم الهــی در خصــوص چهارخطــه ازنــا - شــارند و 
وقوع تصادفات سال های اخیر در این محور نیز افزود: 
مجمــوع ایــن محور ۷۵ کیلومتر اســت کــه ۳۵ کیلومتر 

آن در حوزه استحفاظی استان قرار داد.
او تصریــح کــرد: از مجمــوع  ۳۵ کیلومتــر تاکنــون 
۱۸ کیلومتــر چهــار خطــه شــده و۱۰ کیلومتــر دیگر نیز با 
پیشــرفت فیزیکــی ۵۰ درصــد در دســت اقــدام اســت و 
پیش بینــی می شــود ایــن مســیر تــا پایان ســال ۱۴۰۱ در 

حوزه لرستان چهارخطه شود.
کــرد:  بیــان  لرســتان  و شهرســازی  راه  کل  مدیــر 
۷۴ کیلومتــر چهارخطــه در مســیر ۸۷ کیلومتــری خــرم 
آبــاد - کوهدشــت نیــز بهره بــرداری شــده و ۱۳ کیلومتــر 
مابقی نیز در ۲ قطعه هشــت و پنج کیلومتری در حال 
احداث اســت. کرم الهی افزود: محور خرم آباد - نورآباد 
نیــز بــه عنوان بخشــی از کریدور غرب که جاده الشــتر- 
فیروزآبــاد را هــم در خــود جای داده  ۹۰ کیلومتر اســت 
که ۷۴ کیلومتر آن چهارخطه شده است و با اختصاص 
مطلــوب اعتبــارات، پیش بینــی می شــود ایــن کریــدور تا 

۱۴۰۱ به طور کامل بهره برداری شود.
او همچنین در خصوص جاده ۱۲۰ کیلومتری خرم 
آیاد - پلدختر گفت: قبل از سیل ۹۸ حدود ۴۰ کیلومتر 
از ایــن مســیر چهارخطــه شــده بــود که با ســیل تخریب 
شد و برنامه های راهسازی در این مسیر متاثر از سیل 
تغییــر کــرد. مدیــر کل راه و شهرســازی لرســتان افــزود: 
بنابرایــن بــه جــای چهارخطــه کــردن محــور پرمخاطــره 
کنونــی، حــدود ۵۰ کیلومتر راه اصلی دو خطه جدید در 
چهار قطعه تعریف شد که سه قطعه آن به پیمان رفته 

و در حال انجام کار است.
کرم الهی ادامه داد: محور کوهدشت به پل سیمره 
نیــز  ۱۸ کیلومتر اســت کــه حدود پنــج کیلومتر ابتدایی 
آن چهار خطه شده است و هم اکنون در حال برگزاری 
مناقصــه بــرای ادامــه ایــن مســیر در محل کوهدشــت  - 
دوراهــی زانوگــه هســتیم. او اظهــار کــرد: ۷ کیلومتــر از 
محور بابازید به پل سیمره که مستعد حوادث بسیاری 
بــوده چهارخطــه شــده اســت و بــرای ۱۸ کیلومتر مابقی 
نیز قرارداد ۸۳ میلیارد تومانی با پیمانکار منعقد شــده 

و در حال انجام است.

 دریافت سند تک برگی
۲ میلیون هکتار از اراضی 

ملی استان مرکزی 
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان مرکــزی 
گفــت: ســند تــک برگــی ۲ میلیون هکتــار از عرصه های 

ملی این استان در دولت سیزدهم دریافت شد.
عبدالحســین محمــدی دیــوز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: بــا دریافــت ایــن میــزان ســند تــک برگــی اراضی 
ملی، ســند کاداســتر تمامــی اراضی ملی اســتان مرکزی 

اخذ شده  است.
او ادامــه داد: ۴۰ طــرح آبخیــزداری از جملــه بنــد 
خاکــی، بنــد گابیونــی و پخش ســیالب در ایــن مدت در 
و ســیالب در  روان آب هــای ســطحی  کنتــرل  راســتای 

اراضی آبخیز استان مرکزی اجرایی شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی 
خاطرنشــان کــرد: ۳۲۵ میلیارد ریــال اعتبار برای اجرای 

طرح های آبخیزداری در این مدت هزینه شده است.
ایــن  در  نهــال  اصلــه  میلیــون  گفــت: ۲  محمــدی 
مــدت توســط منابــع طبیعی اســتان مرکزی بــرای اجرای 
طرح هــای جنــگل کاری، فضای ســبز و زراعــت چوب در 

این استان تولید و توزیع شده  است.
او از برگــزاری ۲۱۰ پویــش بــذرکاری و نهــال کاری 
در ایــن مــدت در مراتــع و اراضی طبیعی اســتان مرکزی 
خبــرداد و افــزود: این طرح ها در ۵۷۵ هکتار از مراتع و 

اراضی طبیعی استان اجرا شده  است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی 
گفت: یک هزار و ۴۰۴ هکتار از اراضی ملی این استان 
در قالــب اجــرای ۲۸۴ مــورد احــکام قضایــی در دولــت 

سیزدهم آزاد سازی و از دست متصرفان خارج شد.
از توســعه ۷۰۰ هکتــاری رویشــگاه های  محمــدی 
گیاهــان دارویــی و صنعتــی در اســتان مرکــزی در دولت 
ســیزدهم خبــرداد و افــزود:  گیــاه کتیــرا و باریجــه از 
جمله گیاهان کشــت شــده در این اراضی اســت که در 
عرصه هــای طبیعــی و مرتعــی شهرســتان های خمیــن، 

تفرش و دلیجان کشت شده  است.
او ادامه داد: کشت گیاهان دارویی در ۷۰۰ هکتار 
از اراضی کبیعی و مرتعی اســتان مرکزی در ســال جاری 

هدفگذاری شده  است.
اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل  مدیــر 
مرکــزی اظهــار داشــت: ۱۲ مورد تفاهم نامــه نیز در این 
مدت برای حفاظت و حراســت از اراضی ملی اســتان با 
ســازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی اســتان امضا 
شــده اســت. اســتان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر 
مربع وســعت، حدود یک و ۸۲ صدم درصد از مســاحت 
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده کــه ۷۰ درصــد آن را 

عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهند.

اخبـــــــــــــــــار

مدیــر شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
ابتــدای  از  کــه  کــرد  اعــام  ارومیــه  منطقــه 
شــهریور ســال ۱4۰۰ تــا تیــر امســال از محــل 
پایــش و کنتــرل فــروش در بــاک خودروهای 
بــازرگان و پلدشــت،  رازی،  مرزهــای ســرو، 
بیــش از ۱۳ هــزار میلیــارد ریــال بــه خزانــه 

دولت واریز شد.
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  مجــرد  احمــد 
از دســتگاه های  اســتفاده  کــرد:  اظهــار  ایرنــا 
ســامانه  اســتقرار  و  ســوخت  اندازه گیــری 
یکپارچــه کنتــرل فــروش مــرزی در مرزهــای 
زمینــی ســرو، رازی، پلدشــت و بــازرگان یکــی 

از اقدامــات بســیار مهــم منطقــه در کاهــش 
چشمگیر قاچاق سوخت است.

نیرو هــای  اســتفاده  داد:  ادامــه  او 
متخصــص و خبــره و بهره گیری از فناوری های 
جدیــد عرضــه و کنترل ســوخت برای حفاظت 
و صیانت از ســرمایه ملی در دســتور کار قرار 

گرفته است.
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده های 
نفتــی منطقــه ارومیه با اشــاره به تردد روزانه 
)ســواری،  خــودروی  دســتگاه   ۷۰۰ از  بیــش 
اتوبــوس، کامیــون( ترانزیتــی و ترانشــیپی از 
مرزهــای یــاد شــده و کنتــرل و پایــش آن هــا 

توســط پرســنل شــاغل در جایگاه هــای مــرزی 
منطقــه، افــزود: جمــع آوری دالالن ســوخت، 
جلوگیــری از عرضــه خــارج از شــبکه نفتــگاز، 
درآمدزایــی دولــت، صرفه جویــی در ســوخت، 
و  ترانزیتــی  کامیون هــای  کنتــرل  در  تســریع 
ترانشــیپی یــک از عمده اهداف شــرکت نفت 

منطقه ارومیه در دولت سیزدهم است.
منظــم  برگــزاری  بــا  رابطــه  در  مجــرد 
بــا  مقابلــه  و  پیشــگیری  کارگــروه  جلســات 
قاچــاق و عرضــه خــارج از شــبکه فرآورده های 
نفتــی اســتان اضافــه کــرد: بــرای جلوگیری از 
دربخش هــای  ســوخت  احتمالــی  مشــکالت 

مختلــف مصــرف بخصــوص بخــش صنعــت و 
کشــاورزی، دســتگاه های متولــی می بایســت 
مشــکالت مربوطــه را بــه عنــوان دســتور کار 

خود قرار دهند.
ارومیــه شــامل  اســت، منطقــه  گفتنــی 
ارومیــه، اشــنویه، ســلماس،  شهرســتان های 
چایپــاره،  پلدشــت،  شــوط،  ماکــو،  خــوی، 

چالدران و مرز بازرگان است.
آذربایجان غربی به علت وســعت طولی 
دارای ۲ منطقــه پخــش فرآورده های نفتی در 
ارومیه و میاندوآب است که به ترتیب شمال 

و جنوب استان را پوشش می دهند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب سیستان و 
بلوچســتان از افتتاح اولین پروژه نمک زدایی 
آب های ژرف کشــور با راندمان شیرین سازی 
۹۰ درصــد بــه منظــور مصــرف آب شــرب بــا 

سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد.
قاســمی  علیرضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
شــماره  ژرف  چــاه  از  بهره بــرداری  آییــن  در 
تاسیســات  احــداث  و  سیســتان  حــوزه   ۳
آب شــیرین کن کــه بــا حضــور معــاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری، اســتاندار سیستان و 
بلوچســتان، فرمانــدار و شــماری از معتمدین 
محلــی برگــزار شــد، بیــان کــرد: فــاز اول آب 
منطقــه   ۳ شــماره  ژرف  چــاه  کــن  شــیرین 
در  مترمکعــب  هــزار  ظرفیــت  بــه  سیســتان 
شــبانه روز و بــه منظــور رفع بخشــی از کمبود 

شهرســتان  روســتاهای  و  شــهر  شــرب  آب 
نیمروز وارد مدار بهره برداری شد.

او ظرفیت نهایی آب شیرین کن چاه ژرف 
شــماره ۳ منطقــه سیســتان را ۲ هــزار و ۵۰۰ 
مترمکعــب در شــبانه روز اعــالم و اضافه کرد: 

عملیــات اجرایــی این پروژه در راســتای تحقق 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری بــه صــورت 
دانــش بنیان در دســتور کار قــرار گرفت و فاز 
تکمیلی و نهایی تا پایان سال وارد مدار خواهد 
شــد. ایــن مقام مســئول با بیــان این که حجم 

ســرمایه گذاری ایــن پــروژه ۵۷۰ میلیــارد ریال 
از محــل اعتبــارات خریــد تضمینــی آب وزارت 
نیرو تامین اعتبار شــده اســت، ادامه داد: اما 
به منظور بهره برداری از آب شیرین در شبکه 
و علــی الرغــم شــرایط نامســاعد هــوا، طــی دو 
هفته  خط انتقالی به طول ۵ کیلومتر، توسط 
شــرکت آبفا و با همکاری نیروی زمینی ســپاه 
و قــرارگاه قــدس جنــوب شــرق در قالــب طرح 

محرومیت زدایی اجرا شد.
قاسمی با اشاره به اینکه برای راه اندازی 
این خط ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است، 
ابــراز امیــداوری کــرد: بــا توجه بــه برنامه های 
دولــت ســیزدهم و ادامــه حفــاری و شــیرین 
بــه  وابســتگی  عــدم  سیســتان،  در  ســازی 

آب های مرزی را شاهد باشیم.

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شــرقی خاطرنشــان کرد کــه در بازدید 
قبلــی ۲۰ هــزار دســتگاه خــودرو ناقــص در ایران 
خودروی تبریز وجود داشت اما اکنون این میزان 
بــه ۶۵۰۰ دســتگاه خــودرو کاهــش یافتــه که این 
خودروهــای ناقــص نیز با تامین قطعــات تا پایان 

شهریور به صفر خواهد رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان صنعت، 

معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی، صابــر پرنیان 
در بازدیــد ســرزده از واحد تولیــدی ایران خودروی 
تبریــز اظهــار کــرد: عمده مشــکل تولید خــودرو در 
ایــران خــودروی تبریــز تامیــن قطعــات اســت کــه 

عمدتا قطعه های وارداتی الکترونیکی است.
او گفت: مهم ترین راه حل تامین قطعه های خارجی 
خودرو، داخلی ســازی اســت؛ بنا بر ایــن اگر بتوانیم 
موضوع داخلی سازی که یکی از منویات رهبر معظم 

انقالب است را در این واحد تولیدی پیاده کنیم این 
موضوع باعث کاهش ارزبری می شود.

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
داخلــی  بــا  کــرد:  تاکیــد  شــرقی  آذربایجــان 
بــه واردات کاهــش می یابــد و  ســازی وابســتگی 

مجموعه های داخلی تقویت می شود.
پرنیــان بــا بیــان ایــن کــه تمهیــدات ویــژه ای 
بــرای تامیــن قطعــات خودروهــای ناقــص انجــام 

شــده اســت، گفــت: تــا خودروهــای ناقــص تحول 
ایــران  در  جدیــدی  خــودروی  نشــود  مشــتریان 
خودروی تبریز تولید نمی شــود. او افزود: تصویب 
ایجــاد خــط رنــگ و خط بدنــه برای تکمیــل زنجیره 
تولیــد و پایدارســازی در ایران خــودروی تبریز قبال 
و عقــد  اداری  اکنــون در مراحــل  و  انجــام شــده 
قراردادهــا قــرار داریم و بــه زودی این موضوع نیز 

در ایران خودروی تبریز انجام می شود.

پایان شهریور 
 خودروهای ناقص

در پارکینگ های تبریز 
به صفر می رسد

درآمد ۱۳ هزار میلیارد ریالی از فروش مرزی سوخت در منطقه ارومیه

بهره برداری از اولین پروژه نمک زدایی آب های 
ژرف کشور در سیستان و بلوچستان
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طرح تحویل سیمرغ در منزل
راضیه حسینی

دبیر ســتاد امر به معروف: »پلیس ســلبریتی ها را 
در جشنواره فجر بگیرد

کجای جشنواره فجر به جشنواره انقالب می خورد؛ این 
سلبریتی هایی که اگر در خیابان حضور داشتند، گشت 
تذکــر  آنهــا  بــه  ارشــاد 
پلیــس  خــب  مــی داد، 
اقتدار نشــان دهد و در 
فجــر  جشــنواره  همــان 

دستگیر کند.«
جشــنواره فجــر بعــد از 

این :
»مرکــز، نیــاز بــه نیروی 
کمکی داریم. ون هامون 

همه پر شد...سریعاً چند تا اتوبوس بفرستید.«
خانــم بازیگر:»آقا یه لحظه ولم کن. بذار برم ســیمرغم 

رو بگیرم بعد بریم.«
»نخیــر. دســتور رســیده همــون اول همــه رو دســتگیر 

کنیم.«
»اصالً شما هم با من بیا باال سیمرغ رو بگیریم بریم.«

»خیر خانم امکان نداره... حرکت کنید.«
و ایــن چنیــن می شــود کــه تقریبــاً نــود و نــه درصد 
بازیگران زن حاضردر جشــنواره فیلم فجر را دســتگیر و 
روانده کالنتری می کنند. از آن جایی که جشــنواره نباید 
روی زمیــن بمانــد. مســئوالن برگزاری تصمیــم می گیرند 
در همــان کالنتــری ســر و تــه قضیــه را جمــع کننــد و 

سیمرغ ها را تحویل بازیگران بدهند. 
تــازه بهتــر هــم می شــود صدا و ســیما دچــار عذاب  
از  را  خانم هــا  چهــره  مــدام  نیســت  الزم  و  نمی شــود 
فاصله ای معادل دویســت ســال نوری نشان دهد. همه 

در حالتی قرار دارند که قابل پخش اند. 
بــه  نمی تواننــد  را  ســیمرغ ها  کــه  اســت  درســت 
راحتــی بــاال ببرند، چون دســتبند در دست شــان اســت، 
ولی در عوض می توانند فیلمی به یادگار داشــته باشــند 
که صورت شــان واضح و مشــخص هنــگام گرفتن جایزه 
قســمت های  جذاب تریــن  از  یکــی  ایــن  بــوده.  معلــوم 

جشنواره است. فیلمی کم یاب.
البتــه بــرای این کــه چنیــن بلبشــویی اتفــاق نیفتــد 

می توان راه کارهای پیشگیرانه ای انجام داد:
سرویس: 

برای شــان ســرویس ایــاب و ذهــاب بــه جشــنواره 
بگذاریــد. هــر کــدام از بانــوان محتــرم کــه به جشــنواره 
دعــوت شــدند می تواننــد از در خانــه تــا محل جشــنواره 
را با ون های زیبا، جادار و مطمئن گشــت ارشــاد بروند. 
این طوری خود به خود با پوشــش مناســب به جشنواره 

خواهند رسید.
تحویل فوری سیمرغ در منزل:

اصالً چه کاری است بازیگران به جشنواره بیایند، دستگیر 
شوند و سرآخر کلی حاشیه و مشکل درست شود. 

از بازیگــران خواســته می شــود در خانــه بنشــینند 
بــه صــورت آنالیــن )البتــه فقــط ویــس، نــه تصویــر(، در 
جشــنواره شــرکت کننــد و هــر کدام که ســیمرغی بردند 

سریع با پیک برای شان فرستاده می شود.
 البتــه راه هــای دیگــری هــم مثــل لول کــردن فرش 
دو  برگــزاری  آن،  جــای  بــه  موکــت  گذاشــتن  و  قرمــز 

جشنواره، یکی زنانه و یکی مردانه هم وجود دارد. 
دیگر هرطور خودتان صالح می دانید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

دبیــر همایــش فقر و نابرابری آموزشــی 
بــا اشــاره بــه کوچــک شــدن ســهم آمــوزش 
در ســبد خانــوار نســبت بــه ابعــاد نابرابــری 

آموزشی هشدار داد.
همایــش  در  روزگذشــته  ربیعــی  علــی 
فقــر و نابرابــری آموزشــی اظهار کــرد: آموزش 
قلمرویــی اســت کــه تاثیر بی بدیــل در حرکت 
جامعه برای تاثیر بر نابرابری و بحران ها دارد 
و بــه ایجاد فرصت هــای برابر برای همه کمک 

می کند.
وی افــزود: فقر محصول نابرابری اســت 
و نابرابــری ریشــه در فقدان آموزش مناســب 
در جامعه دارد. بدون سیاســت گذاری صحیح 
قــادر بــه غلبــه بر مشــکالت نیســتیم، مقابله 
بــا همه ابعاد فقر به سیاســت گذاری درســت 
 نیازمنــد اســت و آمــوزش بــه دالیــل مختلــف

راه حل بنیادی محسوب می شود.
دبیــر همایــش فقــر و نابرابری آموزشــی 
ابعــاد فقــر و  بــا همــه  بــرای مقابلــه  گفــت: 
حتــی سیاســت گذاری بهتــر در نظــر گرفتــن 
اجتناب ناپذیــر  آموزشــی  سیاســت گذاری 
عــالوه  آموزشــی  فقــر  بــه  پرداختــن  اســت. 
بــا  بــر وظیفــه انســانی در قبــال تهیدســتان 
در  و  می کنــد  مقابلــه  مختلــف  مشــکالت 
سیاســت گذاری های آموزشــی بــه مهارت های 

مختلف و فنی نیازمندیم.
ربیعی ادامه داد: بازماندگی از تحصیل و 
مهارت یعنی بازماندن از پیشــرفت اجتماعی؛ 
و  فقــر  قربانــی  آمــوزش  اخیــر  ســال های  در 
مســائل خوراکی و معیشــتی شــده اســت، در 
ســال 98، 29 درصــد و ســال 99، 23 درصــد 
از سهم آموزش در سبد خانواده کاسته شد.
وی خاطرنشــان کــرد: آمــار بازمانــده از 
تحصیــل در دوران کرونــا از 140 هــزار نفــر به 
210 هــزار نفــر رســید و بــرای دوره متوســطه 

دوم به 760 هزار نفر افزایش یافت.

 تشدید نابرابری آموزشی
در مدارس

عضــو شــورای علمــی و اجرایــی همایش 
فقــر و نابرابــری آموزشــی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
هم اکنــون مدرســه بــه عاملــی بــرای تشــدید 
نابرابــری تبدیل شــده اســت، گفــت: پرداخت 
از جیــب خانواده هــا بــرای تامیــن هزینه هــای 

آموزش افزایش یافته است.
رضــا امیــدی اظهــار کــرد: در یــک نــگاه، 
عدالــت آموزشــی یعنــی اینکــه دسترســی بــه 
مهم تــر  شــاخص  امــا  باشــد  ســاده  مدرســه 
دسترســی بــه آمــوزش بــا کیفیــت بــرای همه 

دانش آموزان است.
مگــر  می گوینــد  برخــی  افــزود:  وی 
ممکــن اســت در جامعه ای کــه دانش آموزان 
هســتند،  متفــاوت  طبقاتــی  پایگاه هــای  از 
فراهــم  همــه  بــرای  را  کیفیــت  بــا  آمــوزش 
درس  از  فراتــر  مدرســه  گفــت  بایــد  کــرد؟ 
دادن، عاملــی اســت برای کنتــرل متغیرهای 
بیــرون از مدرســه و باید بتواند ســهم پایگاه 
اجتماعی خانواده  دانش آموزان در دسترسی 
بــه آمــوزش را کنتــرل کنــد. ایــن نســبت در 
ژاپــن حداکثــر 9.6 درصد اســت یعنی پایگاه 
اجتماعــی خانــواده حداکثــر 9.6 درصــد در 
دسترســی بــه آموزش بــا کیفیــت تاثیر گذار 
خواهــد بــود، در ژاپــن شــعار ایــن اســت اگر 
از خانــواده فقیــر باشــید هــم می توانیــد از 

آموزش با کیفیت بهره ببرید.
عضــو شــورای علمــی و اجرایــی همایش 
فقــر و نابرابــری آموزشــی گفــت: هم اکنــون 
مدرســه بــه عاملــی بــرای تشــدید نابرابــری و 
تضعیــف همبســتگی اجتماعــی تبدیــل شــده 

است.
 OCED امیــدی ادامه داد: در کشــورهای
بیــش از 90 درصــد مخــارج آمــوزش توســط 
دولت و در کشــورهای اســکاندیناوی بیش از 
99 درصــد توســط دولــت تأمیــن می شــود در 

حالــی کــه برآوردهــا در ایران نشــان می دهد، 
ســهم دولــت در تأمیــن مخارج آمــوزش 60 تا 
70 درصد است و پرداخت از جیب خانواده ها 
به حدود 30 درصد رســیده اســت، براســاس 
جــزو  اینبــاره  در  ایــران  یونســکو،  گــزارش 
کشــورهای ســطح 3 یعنــی پایین ترین ســطح 

است.
وی بــا طــرح این پرســش که چــه اتفاقی 
افتاده است که دولت ها برای مسئولیت زدایی 
از حوزه آموزش سماجت می کنند، بیان کرد: 
بودجــه  از  پــرورش  و  آمــوزش  ســهم  زمانــی 
عمومــی دولــت 20 درصد بــود و اکنون به زیر 

10 درصد رسیده است.
امیدی گفت: مساله دیگر، کاالیی سازی 
آمــوزش اســت و بــه لحــاظ دانشــی در حــال 
ارتــکاب خطــای اساســی در مقولــه آمــوزش و 
ســالمت هســتیم، در حالی که ایــن دو مورد، 
خیر و موهبت جمعی هستند و نباید به کاال 
تبدیــل شــوند تــا خانواده هــا بــا پرداخــت پول 

بیشتر جنس با کیفیت تر بخرند.
عضــو شــورای علمــی و اجرایــی همایش 
فقــر و نابرابــری آموزشــی مطــرح کــرد: هنــر 
شــود  مانــع  کــه  اســت  ایــن  سیاســت گذاری 
کاالی عمومــی مانند آمــوزش تبدیل به امتیاز 

طبقاتی شود.

مدیــرکل امــور دارو و مواد تحت کنترل 
ســازمان غــذا و دارو داروهــای وارداتی را که 
پــس از تاریــخ ۲۴ مــرداد ترخیــص شــده اند 
مشمول قیمت گذاری با ارز نیمایی دانست.

ایالنلــو  رضــا  حمیــد  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
کنتــرل  تحــت  مــواد  و  دارو  امــور  مدیــرکل 
سازمان غذا و دارو در بخشنامه ای  به مدیران 
عامل شــرکت های واردکننده دارو نوشــت: به 
اطالع می رســاند کلیه شــرکت های واردکننده 

دارو بــرای آن دســته از محموله هــای دارویــی 
کــه بــا سیاســت ارزی ترجیحی ثبت ســفارش 
 1401/0۵/24 تاریــخ  از  قبــل  تــا  و  شــده اند 
ترخیــص شــده اند و یــا ارز ترجیحــی دریافــت 
کرده اند و بعد از تاریخ 1401/0۵/24 ترخیص 
شــده اند ملــزم بــه فــروش با احتســاب قیمت 
بــا ارز نــرخ ترجیحــی هســتند. بــرای مــواردی 
که مشــمول این شــرایط نیســتند، الزم اســت 
شــرکت درخواســت خود را برای قیمت گذاری 

با نرخ نیمایی ارائه کند.
نشــان  نیمایــی  ارز  بــا  قیمت گــذاری 
می دهــد کــه برخی از داروهای وارداتی عمال 
در  ایــن  نشــده اند،  ترجیحــی  ارز  مشــمول 
حالی اســت که مسئوالن دولتی اعالم کرده 
بودنــد تــا زمان اختصاص بودجه برای اجرای 
طــرح دارویــار در حــوزه داروهــای وارداتــی، 
ایــن داروهــا مشــمول دریافــت ارز ترجیحــی 

خواهند شد.

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا تاکیــد بــر 
و  رییس جمهــور  اســتانی  ســفرهای  اینکــه 
اعضای هیات دولت در راســتای شناســایی و 
رفع مشــکالت در همه اســتان ها انجام شده 
اســت، گفــت کــه در ســفرهای رییس جمهور 
بــه اســتانها بیــش از ۲۸هزار میلیــارد تومان 

برای آموزش و پرورش تصویب شد.
یوســف نــوری در جمــع مدیــران  نواحــی 
17گانــه آمــوزش و پــرورش اســتان و جمعــی 
از معلمــان افــزود: جمع آوری و حذف مدارس 
جمــع  و  جدیــد  مــدارس  احــداث  کانکســی، 
شــدن مدارس ســنگی و تامین تجهیزات برای 

مدارس در اولویت قرار دارد.

وی بــه حمایت خیرین در حوزه مدرسه ســازی 
اشــاره کرد و گفت: پارســال خیرین ســه هزار 
میلیــارد تومــان تعهــد کرده بودنــد که بیش از 
این  میزان هزینه کردند در حالی که که تعهد 
امسال خیرین برای مدرسه سازی هشت هزار 
میلیارد تومان است. نوری خبر از تشکیل سه 
هــزار گروه جهادی در حوزه آموزش و پرورش 
داد و افــزود: گروه های جهادی در ایام شــیوع 
کرونــا فعالیت هــای مطلــوب و اثرگــذاری برای 

کمک به آموزش دانش آموزان داشتند.
وی در ادامــه ضمــن گرامیداشــت هفتــه 
و  باهنــر  شــهیدان  خاطــره  و  یــاد  و  دولــت 
رجایی اظهار داشــت: بردباری و صبوری برای 

خدمت رســانی بــه مردم از شــاخصه های مهم 
شخصیت شهیدان رجایی و باهنر بود.

بــر  تاکیــد  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
اینکه شــهید رجایــی و باهنر و تعدادی زیادی 
از شــهدا از جامعــه  و قشــر فرهنگیــان بودند، 
گفت: شــهدای فرهنگی و به خصوص شــهید 
رجایــی، باهنــر و بهشــتی مایــه افتخــار نظــام 

تعلیم و تربیت هستند.
از  رجایــی  شــهید  کــرد:  تصریــح  نــوری 
نیــروی توانمند در حــوزه تربیت معلم بود که 

با شهید باهنر تربیت معلم را احیا کردند.
وی اظهــار کــرد: شــهید باهنــر در حــوزه 
دانش آموزان و شــهید بهشتی به  عنوان ضلع 

ســوم مثلث در حوزه محتوای درســی فعالیت 
داشــتند و هر ســه ضلــع مثلث اجــازه ندادند 

که دشمن  وارد نظام تعلیم  و تربیت شود.
تحــول  ســند  شــدن  اجرایــی  بــه  نــوری 
بنیادین در نظام تعلیم و تربیت اشاره کرد و 
گفت: یک هزار و 700 نفر از جوانان گام دوم 

انقالب برای اجرای این سند آموزش دیدند.
بــرای  تاکنــون  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
اجرایــی شــدن ســند تحــول بنیادیــن اقدامات 
در مــدارس کمتــر مورد توجع قــرار می گرفت، 
گفــت: جوانــان آموزش دیده بــه عنوان رهیار 
گفتمــان  تــا  می شــوند  داده  آمــوزش  تحــول 

سازی انقالب را ترویج دهند.

به گفته وزیر ســابق آموزش و پرورش، 
اگــر نتایــج آزمــون تیمــز و پرلــز هــم نبــود، 
چطور می شــد به نتایج تلخ، عملکرد ضعیف 
دانش آمــوزان پــی بــرد، بــرای رصــد وضعیت 
وجــود  ملــی  ســنجش  دانش آمــوزان  علمــی 

ندارد.
حاجــی  محســن  تســنیم،  گــزارش  بــه   
میرزایــی روزگذشــته در نشســت چالش هــای 
نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور اظهــار کــرد: 
علــت مســائل آمــوزش و پــرورش ایــران  ایــن 
اســت کــه نظام آموزش و پــرورش بد طراحی 
شــده اســت و هر فردی را راس آن بگذاریم، 

نمی تواند موفق عمل کند.
وی افــزود: منابع انســانی، مالی، برنامه 
درســی و نظام ســنجش در آموزش و پرورش 
امــا  پــازل هســتند  یــک  قطعــات  عنــوان  بــه 
شــاهدیم کــه برنامــه درســی در کیفیــت کار 
معلمــان هیچ تاثیری ندارد و به ازای ســاعات 
فعالیــت معلمــان پــول از خزانــه بــه حســاب 

معلم واریز می شود.
وزیــر ســابق آمــوزش و پــرورش گفــت: 
امــروز برنامــه درســی از منابــع مالــی تغذیــه 
نمی شــود، اگــر بودجــه ایــن وزارتخانــه از 1۵0 
هــزار میلیــارد تومــان بــه 300  هــزار میلیــارد 

تومــان افزایش یابــد، تاثیری در کیفیت ندارد 
چون اساسا پیوند سیستمی با هم ندارند.

حاجی میرزایی مطرح کرد: آموزش و پرورش 
حتــی سیســتمی بــرای رصــد تحقــق اهدافش 
نــدارد، در نهایــت می داننــد چه تعــداد دانش 
آموز دختر و پسر  و چه تعداد مدرسه دارند.
وی متذکــر شــد: اگــر نتایــج آزمــون تیمز 
بــه  نبــود، چطــور می توانســتیم  هــم  پرلــز  و 
نتایــج تلــخ، عملکــرد ضعیــف دانــش آمــوزان 
علمــی  وضعیــت  رصــد  بــرای  ببریــم،  پــی 
دانش آموزان ســنجش ملی نداریم؛ از ســوی 
دیگــر نظــام جــذب و تربیت نیروی انســانی و 

ارتبــاط آن بــا برنامــه درســی و نظام ســنجش 
کامال قطع است و اجزای آموزش و پرورش با 

یکدیگر در پیوند نیستند.
بیــان  پــرورش  و  آمــوزش  ســابق  وزیــر 
کــرد: حکومــت حــدود 10 ماموریــت در برابــر 
آمــوزش و پــرورش دارد اما 8 مورد آن را مورد 
توجــه قــرار نــداده اســت و دو مــورد را ناقــص 
انجــام می دهــد؛ ده ها ســال اســت درباره فقر 
آموزشــی صحبت می شود و آموزش و پرورش 
در مقوله کیفیت دچار مسائل جدی است اما 
چــرا نتوانســتیم مشــکالت را حــل کنیم، علت 

آن مربوط به نگرش غلط به مســاله  است.

مدیر کل دفتر بازرسی 
سازمان امور مالیاتی کشور 

خبرداد: ارسال اخطار 
پیامکی برای پزشکان متخلف
مدیــر کل دفتــر بازرســی، مبــارزه بــا فــرار مالیاتی 
و پولشــویی ســازمان امور مالیاتی کشــور با بیان اینکه 
از ابتــدای امســال حــدود ۹۰۰۰ گــزارش اطالعاتــی در 
ســامانه ســوت زنی ســازمان ثبت شده اســت،گفت که 
۳ هــزار مــورد از این گزارش ها مربــوط به فرار مالیاتی 

پزشکان و دندانپزشکان است.
بــه گــزارش تســنیم، وحید عزیزی، مدیــر کل دفتر 
بازرســی، مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی و پولشــویی ســازمان 
امــور مالیاتــی کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه کتمــان درآمد، 
جــرم تلقــی شــده و مجــازات کیفری در پــی دارد، گفت: 
درخصــوص کســانی کــه مرتکــب فرارهــای مالیاتی کالن 
می شــوند، عــالوه بــر وصــول مالیــات و جرایــم، پرونــده 

قضایی تشکیل می دهیم.
وی اضافــه کــرد: بــرای پزشــکان و دندانپزشــکانی 
کــه مــردم برای آنهــا گزارش فرار مالیاتــی ثبت کرده اند، 
پیامــک اخطــار ارســال شــده اســت و تمامــی پزشــکان و 
از  اســتفاده  بــه  مکلــف  قانــون  مطابــق  دندانپزشــکان 

دستگاه پرداخت بانکی )پوز( هستند.
مدیــر کل دفتــر بازرســی، مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی 
عنــوان  کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  پولشــویی  و 
کــرد: ســازمان امــور مالیاتــی در صــورت لــزوم، تمامــی 
را  دندانپزشــکان  و  پزشــکان  بــه  متعلــق  حســاب های 
بررســی می کند و فقط اینگونه نیســت که حســاب های 
متصل به پوز بررســی شــود. بر این اســاس مبالغ کارت 
بــه کارت و واریــز به حســاب های دیگر مودیان نیز مورد 

رسیدگی قرار خواهد گرفت.
عزیــزی تصریــح کــرد: از حــدود 9000 گزارش ثبت 
شــده  کــه در ســامانه ســوت زنی، حــدود 3000 گــزارش 
مربــوط بــه فــرار مالیاتی پزشــکان و دندانپزشــکان بوده 
اســت و از ایــن تعــداد، بــرای نیمــی از آنهــا عــالوه بــر 
پیامــک هشــدار، درخواســت درج در پرونــده مالیاتــی و 

بررسی های بیشتر برای ادارات ارسال شده است.

رونمایی از ۱۲۳۷ استاندارد 
مهارتی شغل

مهارتــی  اســتاندارد   ۱۲۳۷ از  رونمایــی  مراســم 
مشــاغل دانش بنیــان و آیین نامــه تبــادل موافقت نامــه 
همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه 

تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا،  سید علی موسوی جم، مشاور وزیر 
تعاون،کار ور فاه اجتماعی در مراسم تبادل موافقت نامه 
همکاری میان سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه 
تهــران اظهــار کرد: بی تردید ســرمایه گذاری در آموزش به 
خصــوص در حــوزه مهــارت و دانش هــای نویــن بیشــترین 
دانشــگاه های نســل  و در حــال حاضــر  دارد  را  بازدهــی 
پنجــم به بحــث نوآوری در فعالیت هــای دانش بنیان روی 
آورده انــد لــذا انتظــار مــا از دانشــگاه های ایــران خصوصــا 
دانشگاه تهران این است که کمک کنند آموزش های فنی 

و حرفه ای به ســمت آموزش های دانش بنیان برود.
وی ادامــه داد: از ابتــدای دولــت ســیزدهم اقدامــات 
خوبی در حوزه فنی و حرفه ای صورت گرفته اســت. ســال 
گذشته در حوزه مهارت افزایی و صدور مجوزها و کاهش 
زمان صدور مجوز تاســیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای 
اقدامــات شایســته ای از ســوی ســازمان آمــوزش فنــی و 
حرفه ای انجام گرفت و امسال نیز با توجه به شعار سال 
رویکرد ســازمان به ســمت فعالیت های دانش بنیان رفته 
اســت. موســوی جــم افــزود: رئیس جمهــوری در جلســات 
مختلــف هیــات دولــت بــه ارتبــاط میــان وزارتخانه هــا و 
دســتگاه های اجرایی با نخبگان و اســاتید و دانشــگاهیان 
تاکید و توصیه دارند که معتقدم ســازمان آموزش فنی و 

حرفه ای در این زمینه پیشرو بوده است.
ســید محمــد مقیمی، رئیس دانشــگاه تهــران نیز در 
ایــن مراســم بــا تبریــک هفته دولــت و گرامیداشــت یاد و 
خاطــره شــهدای دولــت اظهــار کــرد: بــر اســاس نامگذاری 
روزهــای هفتــه دولــت، امروز با عنوان دانش و پیشــرفت 
نامگذاری شده است و امضای تفاهم نامه در چنین روزی 

موجب خرسندی است.

همکاری های پژوهشی و 
آموزشی دانشگاه تهران و 

مجمع کارآفرینان ایران
صبــح روز یک شــنبه ۶ شــهریور ۱۴۰۱، حمیدرضــا 
غزنــوی، دبیــر کل مجمــع کارآفرینــان ایــران و جهانگیر 
یدالهــی رئیــس دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران 
تفاهم نامــه همکاری مشــترک در زمینه های آموزشــی، 

پژوهشی، مشاوره ای و خدمات علمی امضا کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و مرکــز اطالع رســانی 
مجمــع کارآفرینــان ایــران، همکاری هــای پژوهشــی در 
حوزه هــای مســائل حقوقــی، قانونی و جامعه شــناختی 
کارآفرینــی، همــکاری پژوهشــی در زمینــه کارآفرینــان 
پیشــرفته،  کشــورهای  در  کارآفرینــی  و  جهــان  بــزرگ 
همــکاری در زمینــه بازنگــری قوانیــن موجــود و تدویــن 
قوانیــن جدیــد کارآفرینی و همکاری در زمینه پایان نامه 
موضوعــات  در  دکتــری  رســاله  و  ارشــد  کارشناســی 

کارآفرینی بخشی از محورهای این همکاری است.
در ابتــدای ایــن نشســت که در دانشــکده کارآفرینی 
دانشــگاه تهــران برگــزار شــد، حمیدرضــا غزنــوی، دبیــرکل 
مجمــع کارآفرینــان ایــران بــا اشــاره بــه پیشــینه ایــن نهــاد 
خصوصــی و مــردم نهــاد، گفــت: این مجمع در ســال 92 و 
بــا همراهــی و حمایت تولیدکننده های داخلی ایجاد شــد. 
مجمــع بــرای عضویــت کارآفرینــان دو شــرط داشــت: یکی 
اینکه شــرکت کامال خصوصی باشــد و دیگر اینکه بیش از 
یک هزار نیروی کار داشته باشد که حدود ۵0 تولیدکننده 
چنین شرایطی را داشتند و به عضویت مجمع درآمدند.« 
دبیــرکل مجمــع کارآفرینــان ایــران در ادامــه بــا اشــاره بــه 
مطالعــات انجام شــده در ایــن مجمــع و بررســی تطبیقــی 
»مطالعــات  افــزود:  دیگــر،  کشــورهای  پیشــرفت  شــیوه 
توســعه یافته  کشــورهای  دربــاره  مجمــع  پژوهش هــای  و 
و همچنیــن کشــورهایی کــه در دو دهــه گذشــته بــه رشــد 
چشم گیری در صنعت دست یافتند، نشان می دهد که در 
همه این کشورها حمایت هایی از پیشران ها و پیش گامان 
کارآفرینی صورت گرفته و نتیجه این حمایت ها هم رشــد 
صنعت و اقتصاد این کشــورها بوده اســت. در کشورهایی 
مانند آلمان در برنامه های مشخص و پنج ساله حوزه های 
مختلــف صنعتــی را به عنوان پیشــران مشــخص و معرفی 
بــه  پیشــران ها  ایــن  از  را  الزم  و حمایت هــای  می کردنــد 
عمــل آوردنــد کــه نتیجه آن رشــد اقتصاد این کشــور بوده 
اســت. در ایران اگرچه روندهای حمایتی آغاز و گام هایی 
برداشــته شــده  اما همچنان مســائل و مشــکالت پیش پای 

کارآفرینان فراوان است.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه عضویت افــراد خوش نام 
صنعــت و کارآفرینــی در هیات مدیره این مجمع، درباره 
لزوم همکاری این مجمع و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز گفــت: تجربه نشــان می دهد که شــکنندگی اقتصاد 
کشــور مــا به دلیــل کارشــکنی های دشــمنان و همچنان 
تحریم هــای ظالمانــه، باال اســت و یکی از اساســی ترین 
راه های مقابله با این شــکنندگی، فعالیت پیشــران های 
اقتصــادی و صاحبــان صنایــع اســت. در چنین شــرایطی 
ضــروری اســت که چتر حمایتی مناســبی بــرای کمک به 
ایــن کارآفرینان ایجاد شــود که اگــر این اتفاق رخ دهد، 

قطعا شاهد رشد اقتصاد کشور خواهیم بود.
شایان ذکر است که براساس متن این تفاهم نامه، 
موضــوع اصلــی آن »همــکاری در زمینه هــای آموزشــی، 
پژوهشــی، مشــاوره ای و خدمات علمی اســت.« درباره 
مدت زمــان تفاهم نامــه هم در ماده ســه آمده اســت که 
»ايــن تفاهم نامــه از تاريخ امضای نمایندگان دانشــکده 
کارآفرینی و مجمع کارآفرینان ایران به مدت دو سال با 
حســن انجام کار معتبر اســت كه با توافق طرفين قابل 

تمديد خواهد بود.«

اخبـــــــــــــــــار

سهم آموزش
 در سبد خانواده ها

۲۳ درصد کاهش یافت

وزیر سابق آموزش و پرورش: »سنجش ملی« برای ارزیابی عملکرد 
دانش آموزان نداریم

نوری: ۲۸ هزار میلیارد تومان در سفرهای استانی برای آموزش 
و پرورش تصویب شد 
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